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resumo 
 
 

Até hoje, os conhecimentos desenvolvidos em relação à qualidade focam-
se, na sua maioria, na área industrial. A área dos serviços vem sendo alvo 
de uma adaptação de aspectos e práticas que nem sempre respeitam as 
suas características e peculiaridades. 
 
No contexto actual, o sector educacional está a ser particularmente 
afectado e começa a dar evidências da necessidade de se inserir nessa 
nova fase evolutiva, isto é, partir para a adopção de estratégias 
administrativas que lhe permitam elevar os padrões de qualidade e 
produtividade, tal como ocorre nas empresas comerciais e industriais. 
 
Neste trabalho, procura-se conceituar a Gestão da Qualidade numa 
Universidade Pública que possui sistemas organizacionais com 
características diversas, classificando-a como uma organização complexa, 
objectivando critérios de excelência utilizados no Brasil e em diversos 
países. 
 
O presente trabalho identifica e caracteriza a implantação de sistemas da 
qualidade, pela certificação do Prémio Nacional da Qualidade, como 
diferencial competitivo para as organizações públicas. É realizada uma 
análise, sob a óptica da Teoria Institucional e da Teoria Neo Institucional, 
de como está ocorrendo o processo de institucionalização dos programas 
de qualidade. Além disso, analizam-se os indicadores da qualidade e, a 
partir desta análise, propõe-se um modelo que visa promover a melhoria 
dos indicadores da qualidade e produtividade do Departamento de 
Registos Académicos da Universidade Federal de Pelotas. 
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abstract 
 

Up to this date, the knowledge developed, related to quality has its focus, 
principally, on the industrial area. The area of services has been the object 
of adaptation of aspects and practices that not always respect its 
characteristics and peculiatities. 
 
In this context, the educational sector is affected and shows evidences of 
needs to be inserted in this new evolutionary phase: establishment of 
management strategies that allows elevating the quality and productivity 
standards, as it happens in the commercial and industrial companies. 
 
In this study, we have worked on the concept of Quality Management in a 
Public University, one suported by the government, which has an 
organizational system with different characteristics, classified as a complex 
organization, having as its object the criteria of excellency, used in Brazil 
and various contries. 
 
This work characterizes the introduction of the quality system’s certification 
presented by the National Quality Premium as an alternative way for the 
public organizations to be competitive. The process of institucionalizing the 
quality programs is investigated through the glasses of the Institutional 
Theory and the New Institutional Theory. Besides, the study analizes the 
quality indicators and, from this analisys, proposes a model to promote the 
improvement of the quality and productivity in the Departament of 
Academics Registers of the Federal University Pelotas. 

 
 













CAPÍTULO I - Introdução 

 
Vivemos actualmente, um momento de grandes e contínuas transformações, onde a mudança é uma 
característica constante. As universidades, hoje mais do que nunca, vêem-se induzidas a acompanhar estas 
mudanças. A busca da excelência numa Universidade pública deverá ser um desafio permanente e, por que 
não dizer, um pressuposto da sua própria existência. 
 
O sector dos serviços, especialmente o segmento da educação, vem recebendo atenção em virtude destas 
transformações, sendo motivo de preocupação de governos, professores, investigadores, alunos, funcionários 
e lideranças comunitárias. Drucker (1996) aponta como necessidade para a transformação social e política do 
século XXI a definição da educação – sua finalidade, valores e conteúdos. Teremos que aprender a definir a 
sua qualidade e a sua produtividade, para poder medi-las e geri-las. 

 
Mas, até hoje, os conhecimentos desenvolvidos em relação à qualidade focam-se, na sua maioria, na área 
industrial. A área dos serviços vem sendo alvo de uma adaptação de aspectos e práticas que nem sempre 
respeitam as suas características e peculiaridades. 

 
Segundo Meyer (1997), os serviços prestados pelas universidades caracterizam-se pela natureza 
essencialmente qualitativa, estrutura departamentalizada e fragmentada em distintas áreas, poder decisório 
baseado em colegiados, autonomia das unidades académicas, trabalho maioritariamente individual e liberdade 
académica de que o professor usufrui como profissional e principal agente de produção. Para o autor, este 
perfil identifica uma organização complexa, definida na literatura especializada como uma anarquia 
organizada ou um sistema frouxamente articulado. 
 
No Brasil, não é exagero afirmar que, apesar das pressões, o ambiente educacional convencional é 
conservador e enfrenta dificuldades para responder às exigências do desenvolvimento sócio-económico do 
mundo globalizado. Segundo Ramos (1995), ainda hoje a grande maioria das Universidades pratica modelos 
de gestão autocráticos, copiados dos antigos sistemas de administração industrial que, por sua vez, se 
inspiram nos moldes militares, com ênfase na rigidez hierárquica, divisão de funções centrada na ordem e 
obediência. 
 
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), aprovada em 1996, alterou este panorama, 
ao consagrar o princípio da avaliação, adoptando-o como indispensável à tomada de decisões e às acções de 
melhoria da qualidade do ensino e das instituições. A lei introduziu uma alteração importante, ao dispor que o 
credenciamento das instituições, assim como o reconhecimento dos seus cursos, passam a ter prazos de 
validade limitados, sujeitos a renovação. Isto implica uma periodicidade da avaliação, tanto dos cursos como 
da própria Universidade. 
 
A Universidade está sendo levada a pôr de lado técnicas conservadoras, para se espelhar em novos modelos 
de gestão empresarial que contemplam a competitividade, a qualidade e os requisitos dos clientes, como 
elementos influentes nos processos decisórios. 
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Nos dias actuais, a globalização, o acirramento da concorrência, os avanços das tecnologias de informação e 
comunicação e a importância crescente do conhecimento e da valorização do homem na sociedade promovem 
a decadência do modelo de administração caracterizado pela lógica do lucro suportado por baixos custos de 
produção e inspiram novos estilos de gestão, que privilegiam princípios de colaboração, deliberação e 
mediação. As estruturas funcionais, estratificadas na relação do poder de comando, vão sendo substituídas 
pelo trabalho em equipa e pela descentralização administrativa com auto-responsabilidade, apostando na 
capacidade de soluções criativas e direccionadas à melhoria contínua, como condição da própria 
sobrevivência para as organizações. 
 
A Gestão da Qualidade trata de um modelo de gestão organizacional que implica mudanças culturais 
significativas, exigindo, por sua vez, uma transformação de mentalidades, tendo em vista que o cliente se 
constitui na razão de ser da organização. A sua implantação implica, essencialmente, um processo de 
educação e formação, que precisa ser assumido integralmente pela alta administração, no sentido de permitir 
a adopção de um sistema de métodos de gestão que exige da organização uma revisão dos seus valores 
fundamentais, princípios, visão de futuro e estratégia de acção a médio e longo prazo. Pressupõe a 
participação de todos, independentemente dos cargos ou funções na hierarquia organizacional. 
 
A adopção do termo cliente pelas universidades públicas tem recebido inúmeras críticas, por parte de 
quantos nela vêem uma tentativa de transformar a educação numa área em que inúmeras acções, como o 
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e o Programa da Qualidade no Serviço 
Público (PQSP) da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento (SEGES/MP), vêm sendo 
desenvolvidas. Talvez seja essa preocupação que tem levado as universidades a recorrer aos sistemas de 
qualidade. 
 
Em referência a este contexto, o presente trabalho investiga o processo de desenvolvimento do Sistema da 
Qualidade dentro do Departamento de Registos Académicos (DRA) da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel). Este departamento foi escolhido por atender, directamente, um grande número de clientes internos 
(aquele cliente que pertence à equipa da instituição) e clientes externos (as pessoas de fora da instituição). 
Trata-se de um ponto nevrálgico dentro da Instituição, o que transforma num desafio o processo de procurar a 
excelência da sua gestão nos padrões de qualidade do serviço público, tratando o aluno como cliente e a 
instituição de ensino como empresa. 
 
A Teoria Institucional foi considerada apropriada para enquadrar o objecto de estudo, pois caracteriza-se 
pela preocupação com o modo como determinadas estruturas actuam sobre a acção dos indivíduos, como 
um factor coercitivo externo. Procurou-se conceptuar a Gestão da Qualidade numa Universidade pública 
que possui sistemas organizacionais com características diversas, classificando-a como uma organização 
complexa, objectivando critérios de excelência utilizados no Brasil e em diversos países. 
 
A metodologia adoptada na parte empírica deste trabalho é a qualitativa com uma abordagem 
descritiva/comparativa, pois a pesquisa qualitativa permite analisar aspectos implícitos ao desenvolvimento 
das práticas organizacionais e a abordagem descritiva é prática quando o que se pretende buscar é o 
conhecimento de determinadas informações e por ser um método capaz de descrever com exactidão os 
factos e fenómenos de determinada realidade (Triviños,1987). 
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Embora existam vários tipos de pesquisa científica, ou métodos de investigação, optou-se por utilizar, para 
a realização desta dissertação, um estudo de caso, uma vez que, através deste, se pode sugerir um modelo 
de análise de comprometimento organizacional na gestão académica. Entende-se o estudo de caso como um 
estudo empírico que investiga um fenómeno actual dentro do seu contexto de realidade (Yin, 2001). 
 
Assim, no segundo capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica dos aspectos conceptuais que sustentam  o 
trabalho, utilizando as Teorias Institucional e Neo-Institucional e procurando relacioná-las com a 
Universidade, enquanto organização institucionalisada. Estas fontes têm relevância, para tornar clara a 
metodologia aplicada, buscando na sociologia a compreensão do porquê do recurso aos programas da 
qualidade. 
 
No terceiro capítulo, procura-se expor o quadro de evolução conceptual dos sistemas da qualidade até ao 
presente. Exploram-se, também, conceitos e paradigmas tradicionais e contemporâneos na abordagem da 
qualidade em serviços, no serviço público e na educação. 
 
No quarto capítulo, procura-se relacionar os conceitos de melhoria contínua e a busca da excelência em 
gestão, discutindo os prémios existentes e o modelo de excelência em gestão pública. Apresenta-se uma visão 
da aplicação do Programa de Qualidade no Serviço Público (PQSP) como um conjunto de orientações e 
parâmetros para efectuar a avaliação da gestão. Faz-se, também, a relação entre os critérios de avaliação do 
PNQ (Prémio Nacional da Qualidade) e o ciclo PDCA (Plan, Do, Control e Action), descrevendo-se o 
instrumento utilizado para avaliação e melhoria das organizações aderentes ao PQSP, pois só a partir dos 
resultados dessas avaliações será possível melhorar o sistema de gestão da organização avaliada de forma 
objectiva e consciente. 
 
No quinto capítulo, encontra-se a metodologia, o tipo de pesquisa e como foi realizada e a recolha de dados 
efectuada para elaboração deste estudo. 
 
No sexto capítulo, é apresentado o estudo de caso do Departamento de Registos Académicos (DRA) da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), sob a forma de um relatório técnico baseado no istrumento de 
avaliação da qualidade no serviço público, reforçando a idéia de que a gestão da qualidade na educação não 
contém uma reforma pedagógica, mas a substituição de um modelo de gestão ainda em uso, por um modelo 
mais humano, mais participativo e mais motivador (Barbosa, 1994). 
 
O sétimo capítulo parte da análise das mudanças observadas no capítulo anterior e das orientações registadas 
no referencial teórico para sugerir um modelo que possa vir a ser aplicado e submetido à avaliação do PQSP. 
Apresentam-se, também, as conclusões do trabalho qualitativo de campo e apontam-se sugestões e 
recomendações para a continuidade da pesquisa. 
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CAPÍTULO II – Instituição de Ensino Superior Enquanto Organização 

 

2.1 Introdução 
Nas últimas décadas, o ensino superior tem vindo a ocupar, progressivamente, um lugar de destaque nas 
agendas governamentais, por ser considerado como essencial ao desenvolvimento científico, tecnológico, 
cultural, económico e social das nações. Simultaneamente, observam-se mudanças profundas ao nível dos 
sistemas de ensino superior e das suas instituições. 
 
Para caracterizar a UFPel, identificá-la e analisá-la enquanto organização, este estudo contempla uma breve 
revisão de conceitos. Para atingir o objectivo desta pesquisa, a Teoria Institucional (Selznick, 1972; 
DiMaggio & Powell, 1991; Scott, 1987; Meyer & Rowan, 1991) e os escritos de Durkheim (1999) foram 
considerados apropriados ao objecto em estudo, pois caracterizam-se pela preocupação com o modo como 
determinadas estruturas actuam sobre a acção dos indivíduos, como um factor coercitivo externo. 
 
Pretende-se, ao rever os referênciais teóricos que dão sustentação ao trabalho, identificar as fontes dos 
conceitos que começam a ser utilizados nas IES, procurando caracterizá-las em linhas gerais e analisar a 
evolução do Ensino Superior, situando as IES enquanto organizações institucionalisadas. 
 

2.2 Teorias Institucionais 

No contexto da administração, Durkheim (1858-1917) é a primeira referência da Teoria Institucional, embora 
esta não fosse assim denominada. Durkheim (apud Quintaneiro, Barbosa & Oliveira, 2000) define instituição 
como sinónimo de regulação social. A Sociologia é a ciência das instituições, ou seja, dos factos sociais. 
 
Para Durkheim (apud Quintaneiro, Barbosa & Oliveira, 2000) os factos sociais só poderiam ser explicados 
por meio dos seus efeitos sociais. A sociedade não é o resultado de um somatório das consciências e acções 
particulares de cada indivíduo que a compõem. Ao serem combinados, nasce uma nova dinâmica externa 
àquelas consciências. Sendo que o todo só se forma pela soma das partes, a associação origina fenómenos 
que não provêm, directamente, da natureza dos elementos associados. 

 
Antes de discutir os particulares de cada aspecto da teoria, devem ser notados dois pontos em comum que 
suportam estas suposições, que são: 

1) As teorias institucionais baseiam-se na convicção de que os ambientes institucionais são socialmente 
construídos, isto é, eles são uma produção humana (Sahlin – Anderson, 2000) e 

2) As teorias institucionais tomam as organizações como sistemas abertos; isto sugere que o ambiente 
externo e os seus participantes ajudam a moldar as estruturas e as actividades das organizações 
(Scott,1998). 

 
Scott (1998) defende que toda a organização existe num ambiente físico, tecnológico, cultural e social 
específico, ao qual tem que se adaptar. Nenhuma organização é auto-suficiente; todas dependem, para a 
sobrevivência, do estabelecimento de relações com sistemas maiores dos quais estão separadas. 
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2.2.1 Teoria Institucional: Uma Aproximação Sociológica  

Os teóricos institucionais, tais como Cooley, Hughes, Durkhein, Weber, Berger and Luckmann (citados em 
Scott, 1995), acreditavam que a sociedade identifica as organizações pelas normas e valores que nelas 
existem. Mais recentemente, estes padrões de convicção, normas e valores foram colectivamente chamados 
de cultura organizacional. Os teóricos institucionais mais antigos reivindicavam que as organizações 
incorporam normas da comunidade e valores dos seus sistemas sociais. 
 
O processo pelo qual as normas da sociedade se fundem com os valores é definido como institutionalização. 
Selznich, (1966) descreve este processo: “É algo que acontece com o passar do tempo a uma organização, 
enquanto reflecte a sua própria história, as pessoas que estiveram nela e os interesses adquiridos que elas 
criaram, e o modo como se adaptaram no seu ambiente”.   
 
A institucionalização explica porque razão as organizações continuam a comportar-se e a agir de forma 
antiquada e ineficaz. A teoria institucional baseia-se no entendimento de que o grau no qual as normas e os 
valores são institucionalizados depende da dinâmica interna da organização, como o nível de especialização e 
o design técnico. Uma suposição adicional desta teoria é que, para as normas e os valores serem 
institucionalisados, devem ter o apoio de quem estiver em posição de poder e que estes os têm também que 
reforçar nas suas próprias acções. Consequentemente, o líder é descrito como agente de institutionalização. 
Estar seguro é também responsabilidade dos líderes, para definir e defender as normas organizacionais e os 
valores, mas também para assegurar que eles permaneçam consistentes com a comunidade. Assim, os líderes 
são críticos ao manter a identidade das suas organizações.  
 
A análise do processo de decisão do staff administrativo é uma tarefa árdua, não somente por se tratarem das 
decisões mais complexas, mas porque, nesse âmbito, uma nova lógica emerge, em detrimento da eficiência. É 
nesse âmbito que a lógica política passa a ser incorporada. 
 
Uma vez institucionalizados, as normas e valores tornam-se um guia para os empregados, indicando o que é 
considerado aceitável. Uma das acções das organizações é a manifestação das regras e procedimentos 
institucionalizados. 
 
Em resumo, a teoria institucional pretende explicar a forma como as organizações se adaptam ou mudam a 
sua cultura e a sua estrutura para encararem valores socialmente aceites e a forma como esses valores são 
debilitados ou desinstitucionalizados. Assim, embora exista alguma discussão em torno da influência do 
ambiente externo, a teoria institucional tenta explicar, acima de tudo, a institucionalização dos controlos 
normativos como padrões de crenças, valores e normas. 

2.2.2. Teoria Neo Institucional: Novas Perspectivas 

Ultimamente, tem sido defendido que as teorias institucionais estão a sofrer um renascimento ao longo das 
ciências sociais (DiMaggio & Powell, 1991). Esta ressurreição terá acontecido a partir de uma série de 
documentos escritos por Meyer e Rowan (1991), Zucker (1977), DiMaggio and Powell (1983) e Meyer and 
Scott (1983). Colectivamente, estes documentos provêem a base para o denominado Neo Institucionalismo. 
Estes documentos beneficiam das contribuições de novos teóricos institucionais (Mizruchi, 1999), 
oferecendo algumas ideias novas e novos pontos de interesse. 



 
                                                                              CAPÍTULO II – Instituições de Ensino Superior Enquanto Organizão  

   

5 

 
São citadas várias perspectivas Neo Institucionais, sendo que alguns teóricos defendem que esta teoria 
deveria ser vista como uma orientação teórica e não como uma teoria firmemente definida (Scott, 1987; 
DiMaggio & Powell, 1991). 
 
O Neo Institucionalismo fundamenta-se na crença de que as influências externas, como as normas sócio-
culturais pré-existentes, as relações que existem entre as organizações ou as coações políticas impostas pelos 
governos exercem pressão para mudar as rotinas organizacionais. Alternativamente, também são pensadas 
mudanças nos colaboradores de uma organização, como forma de pressionar para a mudança (Scott & 
Christensen, 1995, p.302). 
 
De acordo com a teoria Neo Institucional, as organizações obedecem a procedimentos e práticas se 
considerados como racionalizações socialmente aceites de como estruturar as operações da organização. Os 
novos teóricos institucionais acreditam que as regras e rotinas racionais são adoptadas pelas organizações 
para garantirem que são percepcionadas como legítimas e não por razões de eficiência. Elas não seriam 
adoptadas para controlar os comportamentos nas organizações, mas para garantir a confiança das diversas 
entidades interessadas nas suas operações. Teóricamente, esta conformidade melhoraria as suas capacidades 
para garantir recursos, reduziria a probabilidade de a sua conduta ser questionada e melhoraria as suas 
hipóteses de sobrevivência. Haveria então, a possibilidade de as organizações se obrigarem a esforços 
extremos para se assegurarem de que as regras e as rotinas institucionalizadas se mantém visíveis para os 
seus constituintes externos. 
 
Uma das suposições fundamentais do Neo Institucionalismo é que as organizações, para sobreviverem, 
precisam provar os seus méritos sociais num ambiente onde cada uma depende das outras. As 
responsabilidades organizacionais para com as exigências e as expectativas externas são então vitais e as 
organizações não terão sucesso, se se desviarem dos mitos institucionais. A relação entre organização e 
ambiente institucionalizado pode ser definida e caracterizada por quatro factores: 
 

 Primeiro, as organizações reflectem padrões ou modelos estabelecidos num sistema mais alto. 
Fazem isso para imitar a parte visível desses padrões ou modelos. Sendo assim, essas estruturas 
organizacionais são frequentemente copiadas e dependentes do nível das pressões externas políticas 
ou públicas; 

 Segundo, essa imitação leva a organização a desenvolver uma forma organizacional bastante solta e 
integrada. A estrutura é desligada do trabalho ou actividade técnica e a actividade é desligada dos 
seus efeitos. Assim, a actividade técnica ou funcional interna é menos visível e só é mostrada de 
forma limitada. Para o exterior só passa a estrutura organizacional; 

 Terceiro, os padrões ambientais dirigem a organização do trabalho através de acoplamentos e efeitos 
que vão além do controlo directo e simples, como regulamentos, leis e recursos (Scott & Meyer 
1994). Ao invés disso, os padrões ambientais são sistemas de influência significativa, feitos de 
padrões sociais ou comportamentalismo cultural, de regras normativas e constituitivas e processos 
regulatórios, dos quais se tem um grau de consciência muito limitado e 

 Quarto, a estruturação da vida do dia-a-dia dentro de regras impessoais unificadas, dá lugar a uma 
organização com um significado de propósitos colectivos (Meyer, 1994). Neste processo, estados e 



 
                                                                              CAPÍTULO II – Instituições de Ensino Superior Enquanto Organizão  

   

6 

nações, organizações, ciências e profissões, são importantes condutores, que nos forçam a operar 
dentro das normas da racionalidade. 

 
Mas, se muitos investigadores concordam que essas estruturas intermediárias moldam importantes padrões e 
modelos, ainda existe discordância acerca da forma como eles são importados, definindo assim propriedades 
importantes e a sua influência nas estruturas actuais. 
 
Para Scott & Meyer (appud Scott, 1987), as organizações não se conformam necessariamente a um jogo  de 
convicções institucionalizadas porque elas constituem a realidade, mas, frequentemente, porque são 
recompensadas por o fazerem, com aumento da legitimidade, recursos e capacidade de sobrevivência. 
 
Menos atenção é dedicada ao processo de institucionalização. Foca-se, então, a natureza dos sistemas de 
crenças. Scott & Meyer (apud Scott, 1987) teorizam sobre os efeitos gerais da estrutura institucional 
racionalizada, incorporando o conceito de mitos racionais. 
 
Scott & Meyer (appud Scott, 1987) cita diversos exemplos, tais como opinião pública, sistema educacional, 
leis, tribunais, profissões, ideologias, estruturas regulamentadas, prémios, agentes de certificação e 
acreditação e exigências governamentais, como representantes de uma diversidade das fontes institucionais e 
sistemas de crenças encontradas na sociedade moderna. Acreditam que, nas sociedades modernas e 
racionalizadas, as formas e fontes de crenças sociais e outros tipos de sistemas simbólicos se têm tornado 
cada vez mais racionalizadas. Assim, com a mudança do foco para os aspectos simbólicos dos ambientes e as 
suas respectivas fontes, a teoria institucional contribuiu para o ressurgimento do interesse na cultura. 

2.2.3 Os Mecanismos de Mudança Isomórfica 

Para Di Maggio & Powell (1991), as organizações estão a tornar-se ainda mais homogéneas e a burocracia 
permanece como forma organizacional comum. A burocratização e outras formas de mudança organizacional 
ocorrem como resultado de processos que tornam as organizações mais similares, sem necessariamente as 
tornarem mais eficientes. 
 
O fenómeno pelo qual as organizações se estruturam, a partir das exigências do seu ambiente, é explicado por 
meio das práticas isomórficas. Na Ecologia Populacional verificou-se a existência de práticas de isomorfismo 
competitivo; na teoria institucional, um isomorfismo institucional, onde a organização reflecte uma realidade 
socialmente construída (Meyer & Rowan, 1991). 
 
Di Maggio & Powell (1991) apresentam três mecanismos de mudança institucional isomórfica: 
1) Isomorfismo coercitivo, resultante das pressões, formais e informais, exercidas nas organizações por 
outras organizações das quais elas dependem e pelas expectativas culturais na sociedade dentro das quais elas 
funcionam; 
2) Isomorfismo mimético, resultante dos padrões de resposta às incertezas, uma poderosa força que encoraja 
a imitação e 
3) Isomorfismo normativo, associado ao domínio das profissões. 
 
Estas mudanças nem sempre se apresentam de forma clara e podem acontecer simultaneamente. As pressões 
institucionais isomórficas são indicativas da limitação da acção dos actores organizacionais em tornarem as 
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organizações mais eficientes. A inovação deixa de resultar de escolhas bem sucedidas decorrentes de 
competências especiais, mas deriva de imposições no campo organizacional. 

2.2.4 Aplicação 

A Teoria Institucional apresenta várias limitações, nomeadamente, ao lidar com as diferenças entre a 
estrutura formal e a estrutura operante e na explicação da forma como as organizações lidam com pressões 
contraditórias, com origens em diversas fontes. 
 
Mas, a visão demasiado simplificada da mudança organizacional, tal como encarada pelas várias nuances neo 
institucionais, também tem sido alvo de críticas, nomeadamente, o seu foco demasiado generalista e a pouca 
relevância que dão ao poder e ao papel dos vários actores organizacionais, negligenciando a forma como 
podem influenciar e moldar a organização. 
 
Embora nenhuma teoria seja capaz de prover uma explicação completa para os fenómenos organizacionais, 
este vigamento provê uma ferramenta analítica útil para focalizar a análise de resultados. Cada uma das 
teorias pode ser vista como complementar, cada uma oferece uma explicação parcial para o que está 
acontecendo nas organizações. Cada perspectiva pode ser escolhida com base na sua capacidade para prover 
uma explicação de aspectos diferentes do processo de mudança. 
 
Onde as observações contradizem a teoria, serão usadas teorias novas para explicar os resultados empíricos. 
A teoria contém temas múltiplos, tais como, legitimidade, poder, valores e estruturas formais e informais. 
Discute-se, então, uma abordagem multi-perspectiva, necessária para entender a mudança em situações 
complexas. 
 
Um desenvolvimento importante na teoria neo institucional é a previsibilidade organizacional, sendo esta 
uma necessidade para legitimar as organizações. As universidades são um exemplo dessas organizações, 
principalmente por serem organizações com uma área de actuação muito ampla e reconhecida da vida 
institucional. 
 

2.3 As Instituições de Ensino Superior  

As Instituições de Ensino Superior (IES) são sistemas sociais que têm como propósito oferecer o ensino de 
terceiro grau, a pesquisa e a extensão. Podem apresentar-se sob a forma de instituições isoladas, cuja função é 
o ensino, ou como universidades. Estas constituem o objecto de estudo deste trabalho e, além do ensino, 
desenvolvem a pesquisa e a extensão. Também podem ser descritas como organizações universitárias, onde a 
prestação dos serviços educacionais faz parte de um processo que se iniciou há muito tempo, desde quando a 
educação é objecto de transformação do ser humano. 
 
No processo de evolução humana, a educação formal pode ser vista como uma maneira de dominação, onde a 
classe dominante era preparada para falar e comandar, enquanto os dominados deveriam conviver com os 
dominadores e imitar a sua forma de trabalhar. Neste contexto de divisão de classes, surge a Universidade. A 
educação era privilégio dos filhos dos ricos, cuja função social era continuarem a dominar os pobres, 
garantindo, assim, a diferenciação social. 
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2.3.1 O Surgimento das Universidades 

O primeiro registo de Universidade corresponde à Universidade de Quarawing, em Rabat (Marrocos), no ano 
de 859. Na literatura existente, no entanto, a Universidade iniciou-se com as universidades medievais, sendo 
as de Bolonha e Paris as primeiras. Da Universidade de Bolonha descendem as Universidades Italianas e da 
Universidade de Paris as Universidades de Oxford e Cambridge. O surgimento da Universidade na Idade 
Média deve-se, principalmente, ao Cristianismo, oficializado pelo Império Romano (Tubino, 1998). 
 
A palavra latina universitas, que pode ser definida como o conjunto integral e completo de seres particulares 
que constituem uma colectividade determinada, representa, na verdade, um conjunto de professores e alunos, 
os quais formam uma corporação escolástica. 
 

No Brasil, a Universidade surgiu para atender os interesses advindos da vinda da corte portuguesa para a 
colónia, em 1808. De forma análoga ao modelo europeu, onde a Igreja teve um papel importante na 
passagem dos conhecimentos aos indivíduos, no Brasil, a Universidade ficou, inicialmente, a cargo dos 
padres Jesuítas, principalmente nos campos da filosofia e da teologia. A partir da República, os 
estabelecimentos de ensino superior começaram a expandir-se, sendo que, somente depois da Revolução de 
1930, a ideia de Universidade passou a impor-se. Consciente da importância estratégica da educação, o 
Estado procurou assumir o controlo (Zaki Akel Sobrinho, presidente da Comissão Universidade XXI, 2003). 
 
Segundo a Constituição Brasileira (Artigo 207), as Universidades são caracterizadas pela indissolubilidade 
das actividades de ensino, pesquisa e extensão. Desde o seu surgimento, a Universidade passou por várias 
transformações. De certa forma, ela foi a principal responsável pelas transformações que ocorreram em 
vários sectores da sociedade. Porém, mesmo reproduzindo os ensinamentos através de teorias, técnicas e 
práticas, ela custou e, em alguns casos, até hoje custa, a aceitar a necessidade de redireccionar os seus 
objectivos. 
 
Neste trabalho, a Universidade é entendida como uma entidade universal no campo do conhecimento, 
responsável pela transmissão de conhecimentos, criação de novos conhecimentos e formação de cidadania. 

2.3.2 Funções Essenciais das Universidades 

As funções básicas de uma Universidade são o ensino, a investigação e a ligação à sociedade, devendo estas 
serem interdependentes, inter-relacionadas e interactuantes. Actualmente, com a globalização do mundo 
contemporâneo, a Universidade rompe a sua acção intramuros, ultrapassando o seu próprio território 
universitário e chegando às necessidades culturais e sociais das comunidades próximas e distantes.  
 
A Universidade caracteriza-se pela natureza essencialmente qualitativa, estrutura departamentalizada e 
fragmentada em distintas áreas, poder decisório descentralizado baseado em colegiados, autonomia das 
unidades académicas, trabalho maioritariamente individual e liberdade académica de que o professor usufrui 
como profissional e principal agente de produção.  
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2.3.3 Universidade como um Tipo Especial de Organização 

Num estudo sobre as diferentes tipologias de organizações, Kunsch (1992) teceu interessantes comparações 
entre estudiosos, as quais se baseiam no tipo de controlo exercido pelas organizações sobre os seus 
participantes, dividindo as organizações em três grupos distintos: 

 Coercitivas – prisões, instituições penais; 
 Utilitárias – empresas em geral e 
 Normativas – igrejas, universidades e hospitais. 

 
Blau e Scott (1979) sugerem uma classificação baseada nos beneficiários principais, de que resultam quatro 
tipos de organização: 

 Associações de benefícios mútuos – os próprios participantes (cooperativas, associações de classe 
etc.); 

 Organizações de interesse comercial – proprietários ou acionistas (empresas privadas ou sociedades 
anónimas); 

 Organizações de serviços – clientes ou utilizadores (universidades, hospitais); 
 Organizações de bem estar público (organização militar e instituições jurídicas). 

 
Katz e Kahan (1978) classificam as organizações em quatro classes: 

 Organizações produtivas ou económicas (indústrias, etc.); 
 Organizações de manutenção (escolas e igrejas); 
 Organizações de adaptação (laboratórios de pesquisa e universidades); 
 Organizações de gestão-política (órgãos do governo). 

 
Ao analisar estas três classificações, podemos deduzir que, no que à Universidade diz respeito, elas se 
completam entre si (Kunsch, 1992), “por ser a Universidade uma organização que presta serviços e tem isso 
como objectivo básico. Como integrante do sistema global, ela ajuda a manter os valores e as normas aceites 
pela sociedade, evitando, portanto, a desintegração social. E, como estrutura adaptativa, cria, desenvolve 
novos conceitos e aproveita as informações disponíveis para a educação superior sendo, talvez, a mais visível 
instituição voltada para a mudança. Dado o seu carácter interdisciplinar, a Universidade interage com um 
maior número de segmentos da sociedade do que qualquer outra organização”. 
 
A literatura específica na área de gestão universitária não contém um modelo único capaz de explicar, em 
todas as suas dimensões, o que seja uma Universidade, vista sob os seus diversos ângulos. Os estudos 
limitam-se a abordar a sua natureza, os processos, as estruturas ou os sistemas, quase sempre de maneira 
fragmentada, o que acaba gerando poucos pontos de convergência entre os diversos estudos que tratam da 
complexidade das organizações académicas. 
 
Baldridge (1983) caracteriza a organização universitária através de alguns aspectos, tais como, ambiguidade 
de metas, o facto de as organizações académicas “processarem pessoas”, a tecnologia problemática, tarefas 
económicas dominadas por um alto profissionalismo, corpo profissional fragmentado e vulnerabilidade ao 
ambiente.  
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Nas Universidades, a autoridade é frequentemente fragmentada, além de que a selecção dos gestores 
geralmente é afectada por uma variedade grande de interesses (políticos, religiosos e outros). Outra 
contribuição dada por Baldrige (1983) diz respeito à dificuldade em identificar o objectivo da Universidade. 
Para ele, a resposta é complexa e envolve ensino, pesquisa, extensão, administração de instalações 
científicas, desenvolvimento de variadas formas de cultura e solução de problemas sociais. 
 
Em relação ao “processamento de pessoas”, o autor afirma que a sociedade entrega à Universidade pessoas 
ou alunos que, na sua formação, recebem uma carga de informação e experiência, o que os transforma em 
novos profissionais, que se integrarão novamente na sociedade. Estes clientes, que são do tipo “cliente-
produto”, geralmente têm grande influência e interferem no processo de tomada de decisões. Da mesma 
forma, uma vez que a Universidade “transforma” ou “processa” pessoas, tem dificuldade em construir uma 
tecnologia que possa tratar com mentes, corpos e espíritos. 
 
Ao comentar o alto profissionalismo, Baldridge declara que os professores são funcionários altamente 
especializados, possuindo comportamentos que se contrapõem à burocracia tradicional tais como: 

 Exigir autonomia no seu trabalho; 
 Ter a lealdade dividida entre as suas convicções académicas e a sua actuação na organização; 
 Realizar uma diferenciação muito grande entre os valores académicos e os valores administrativos, o 

que provoca contínuos conflitos entre os professores e o corpo administrativo; 
 Reivindicar julgamento ou avaliação das suas tarefas apenas pelos seus “pares”. 

 
Já em relação à característica corpo profissional fragmentado, o mesmo autor entende que não existe um 
corpo profissional dominante, que tenha excessiva influência na tomada de decisões, pois as especializações 
dos professores são fragmentadas de acordo com os cursos oferecidos pelas universidades. Finalmente, 
quando se refere à vulnerabilidade ao ambiente, Baldridge afirma que todas as organizações complexas são 
vulneráveis às pressões externas, variando apenas o grau de autonomia que cada uma exerce. Nas 
universidades, este grau vai do independente ao subordinado. Assim, podem ser independentes quanto às 
decisões académicas e subordinadas quanto às decisões administrativas. 
 
Cunha (1995), por sua vez, realça que, além das características anteriores, as universidades, principalmente 
as públicas brasileiras, neste caso a UFPel, se caracteriza também por ter grupos de profissionais que actuam 
de modo independente e que compartilham os mesmos recursos, possuem uma estrutura mal definida, 
objectivos mal definidos e um corporativismo muito forte. Além disso, para este autor, as mudanças dos 
principais gestores são frequentes, as considerações políticas podem dominar a tomada de decisão sendo esta 
incrementalista, o sistema de avaliação é limitado, muitos grupos de interesse tentam influenciar as decisões 
e as mudanças geralmente ocorrem como reacções a crises. 
 
Birnbaum (1989) complementa esta caracterização das universidades, ao afirmar que a maioria dos membros 
da comunidade académica concorda que a missão da Universidade é gerar e transmitir conhecimentos e, 
ainda, oferecer estes conhecimentos à sociedade.  
 
Porém, Berchem (1991), ao abordar o tema referente à missão da Universidade, aponta algumas 
particularidades no desempenho destas organizações, que acabam por distingui-las de outras organizações 
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com funções similares. Ao comentar a disseminação do saber aos estudantes, afirma: “No ensino 
universitário, o saber não é simplesmente transposto de uma cabeça para outra. Saber é interacção: as 
perguntas e as observações dos estudantes nos obrigam sempre a verificar mesmo as coisas das quais 
estávamos aparentemente certos. Essa interacção estimula a pesquisa.”  
 
Desta forma, o que singulariza a Universidade não é o que ela faz, mas como o faz, o que leva à questão da 
liberdade académica, que é necessária para a procura de novos conhecimentos e para a disseminação do 
saber, e que nem sempre goza de consenso popular, podendo gerar conflitos entre grupos internos ou com o 
ambiente externo. Porém, esses conflitos e influências do ambiente externo são, muitas vezes, extremamente 
importantes para as Universidades, como se pode verificar nas considerações feitas por Trigueiro (1995), ao 
comentar a globalização e os seus impactos no que se refere ao novo modo de produção do conhecimento. 
Para o autor, os critérios de qualidade académica tradicional são alterados, deixando de ser avaliados apenas 
por interpares ou critérios especificados pelas comunidades científicas e passando a incluir itens como custo, 
segurança, relevância social e outros indicadores, provenientes de ambientes de fora dos laboratórios e 
centros de pesquisa. 
 
Verifica-se, também, a diminuição da influência da hierarquia académica nas decisões e na condução da 
prática científico-tecnológica contemporânea, ampliando espaços para segmentos jovens e grupos 
emergentes, impulsionados principalmente pelo meio empresarial, interessado em resultados práticos e em 
quem possa realizá-los, independentemente da sua posição nas universidades. Ainda de acordo com este 
autor, é o Estado que tem assumido o carácter inductor de novos processos, pressionando as universidades a 
desenvolverem programas de pesquisa voltados para a solução de problemas sociais e económicos, 
estimulando a formação de grupos e equipas de pesquisa interdisciplinar e interinstitucional, o que tende a 
favorecer uma maior integração no âmbito interno das organizações e entre os diversos sectores. 
 
A Universidade, portanto, apesar de possuir uma estrutura interna, trabalhar para a consecução de objectivos 
determinados e cumprir as suas finalidades de ensino, pesquisa e extensão, diferencia-se das demais 
organizações, pelo seu tipo de actividade, suas formas de controlo e funções que desempenha na sociedade. 
Carrega no seu bojo uma importância fundamental na construção da sociedade moderna. Tem um 
compromisso com o passado, na preservação da memória, com o presente, na geração de conhecimentos e 
formação de profissionais e com o futuro, no compromisso do desenvolvimento e progresso. Não pode viver 
isolada do mundo e das vertiginosas mudanças que acontecem no ambiente que a circunda e com o qual 
interage. Deve-se fazer presente, actuando de forma a que o seu ensino, a sua pesquisa e os seus serviços de 
extensão atendam e acompanhem as exigências do mercado. 
 
A sociedade, por sua vez, também pressiona o Estado a cobrar mais das universidades e este acaba por 
desenvolver acções para um maior acompanhamento e avaliação dos programas de ensino, pesquisa e 
extensão conduzidos por estas instituições. Além disso, é impossível não considerar as influências do meio 
que incidem sobre as universidades e que hoje, mais do que nunca, são responsáveis pelas alterações das suas 
características enquanto organizações. 
 
As organizações universitárias, pela sua natureza intrínseca, revelam-se mais susceptíveis ao ambiente de 
turbulência e mudança. A este respeito, Bundt (2000) destaca que a Universidade tem o dever de mudar, pois 
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o seu papel é não somente adequar o ensino às exigências do mercado de trabalho, mas também proporcionar 
ao estudante universitário uma visão multidisciplinar, capacitando-o para provocar mudanças aquando da sua 
inserção no contexto social. O referido autor refere, ainda, que a Universidade está sendo chamada a 
desempenhar um novo papel estratégico fundamental na actual configuração social, pois ela já é, e será cada 
vez mais, a organização social mais importante do nosso século. 

2.3.4 A Universidade e o seu Ambiente 

Do que ficou dito, ressalta a importância do ambiente externo das Universidades, pelo que se torna relevante, 
para este estudo, apontar algumas das suas características, para que se possa compreender o impacto que o 
mesmo tem no processo de formulação e implantação de estratégias. 
 
De acordo com Arguim (1989), as forças e tendências que recaem sobre uma Universidade podem vir da área 
nacional e internacional. No primeiro caso, influenciam a educação em geral e, no segundo, podem ter 
incidências directas na organização universitária. Para o autor, devem-se considerar quatro elementos do 
ambiente externo que interferem na instituição, os quais são: 

 O económico, que envolve questões ligadas ao emprego, inflação, consumo, entre outros;  
 O sociológico, que reflecte valores como novos estilos de vida; 
 O tecnológico, que diz respeito ao desenvolvimento da informática, automação, telecomunicações, 

entre outros; 
 O político, que reflecte questões ligadas à legislação, regulamentações governamentais, grupos de 

pressão, entre outros. 
 
Porém, no que se refere ao Brasil contemporâneo, Trigueiro (1995) vai mais além. Segundo este autor, os 
acontecimentos presentes no âmbito interno das instituições universitárias são condicionados e permeados 
por influências externas, as quais são assimiladas, processadas e incorporadas em processos, estruturas, 
atitudes e comportamentos verificados nas universidades. Para ele, “o chamado ambiente externo produz um 
amplo conjunto de inputs, necessidades e pressões provenientes de instâncias decisórias, da produção 
económica e da sociedade civil, em geral”.  
 
Para Trigueiro (1995), o recente conjunto amplo de medidas e decisões, referentes à avaliação do ensino 
superior – como o Exame Nacional de Cursos, o julgamento das condições de oferta de cursos de graduação 
e o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), programa criado em 1993 
para introduzir a avaliação institucional e ampliar a sua discussão no ambiente universitário do País, bem 
como o reconhecimento dos cursos de instituições e avaliações de docentes têm dado o tom de intervenção 
do MEC na tentativa de reformulação e mudança na qualidade das universidades públicas brasileiras. 
 
Todas estas medidas fazem parte da lógica estipulada a partir da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394, de 
1996) e visam introduzir grandes mudanças no padrão de actuação e estruturação das universidades 
brasileiras. 
 
Verifica-se, então, como resultado, um empobrecimento da qualidade e o acirramento das tensões internas e 
externas, em que as instituições privadas, também pressionadas pelas políticas do governo federal para o 



 
                                                                              CAPÍTULO II – Instituições de Ensino Superior Enquanto Organizão  

   

13 

ensino superior, passam a disputar espaços com as universidades públicas, apontando para novas formas de 
competição. 
 
A dimensão política, presente na acção partidária, é outro ponto de grande destaque quando se discutem as 
relações entre universidades e ambiente externo. Como a universidade é local de grandes interesses 
estratégicos, seja em virtude da repercussão que a mesma atinge na sociedade e na opinião pública, seja por 
ser um bom reservatório de votos para as eleições municipais, estaduais ou federais, para Trigueiro (1995), a 
Universidade Pública tem sido palco privilegiado para uma série de investidas, dos vários grupos e partidos 
políticos nacionais, dos menores aos mais poderosos. De uma forma geral, percebe-se que a articulação com 
o nível político partidário constitui um aspecto imprescindível na abordagem das universidades públicas 
brasileiras, não apenas na formulação de projectos de lei ou dispositivos legais que atendam o meio 
universitário, mas também na formação de grupos de defesa das universidades, reunindo diversos 
parlamentares e partidos políticos no jogo sucessório e na competição entre as universidades. 
 
Neste ambiente, destaca-se, ainda, a grande mídia, que nunca esteve tão interessada nas universidades e nos 
seus resultados, em saber o que ocorre no interior destas instituições, informando um público cada vez mais 
interessado e inquieto com os rumos seguidos e as actividades desenvolvidas no meio académico. 
 
De acordo com Trigueiro (1995): “a mídia é accionada pela população; o político, por suas bases; o governo 
federal, pela sociedade civil e o contexto internacional; e o resultado é a imensa quantidade de novas 
demandas projectadas sobre as universidades”. 
 
Além destes, outra dimensão de análise no ambiente externo refere-se ao sector produtivo, que apresenta 
múltiplas possibilidades de articulações, parcerias e consorciamentos que se abre com o aumento da 
importância estratégica e da prática de novos conhecimentos advindos das universidades. Para Trigueiro 
(1995), nesse terreno, é fundamental a participação das universidades no incremento da produtividade e de 
eventuais benefícios na consolidação e competição de pequenas e microempresas. 
 
Finalmente, como último aspecto relativo ao ambiente externo à Universidade Pública, levantado por 
Trigueiro (1995), aparecem as organizações não-governamentais (ONGs), as quais, embora tenham 
tradicionalmente seguido um caminho próprio nas suas acções junto dos governos municipais, estaduais e 
federal, concorrem, em certo sentido, com as universidades, podendo representar importantes aliados e co-
autores de um sem número de actividades realizadas pelas instituições universitárias. 
 
Conclui-se, assim, que, apesar das dificuldades em traçar os limites das instituições e, mais precisamente, da 
UFPel, é relevante compreender as forças externas que nelas se reflectem e interferem, condicionando-as ou 
direccionando as suas estratégias. Além disso, para melhor compreender como são formuladas as suas 
estratégias, é importante analisar a sua estrutura institucional académica, que reflecte o processo decisório e, 
desta forma, como ela é governada, questão que tem sido amplamente discutida pelos teóricos 
organizacionais. 
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2.3.5 A Universidade no Contexto das Transformações Mundiais 

Analisar os desafios a que estão submetidas às universidades contemporâneas, em especial as dos países em 
desenvolvimento, neste caso a UFPel, implica ter presente a sua difícil e contraditória missão, que é de 
participar no processo de desenvolvimento económico e social, seja pela produção do conhecimento por meio 
de pesquisa, seja pela transformação de profissionais que, de alguma forma, vão estar ao serviço do sistema 
e, por outro lado, segundo Goergen (2003), “realizar a análise crítica e encontrar caminhos de superação 
deste mesmo sistema que não só se revela incapaz de resolver os grandes problemas da humanidade como 
ainda os agrava”. 

 
A globalização é, sem dúvida alguma, um dos fenómenos ligados às transformações mundiais da sociedade 
contemporânea que exercem maior influência sobre o ser e o fazer da Universidade. Principalmente porque, 
ainda conforme Goergen (2003), “seus sentidos são complexos, contraditórios e paradoxais. Trata-se de 
averiguar qual o significado e as consequências desse processo para aqueles que, voluntária ou 
involuntariamente, nele se encontram envolvidos. Para isso, são necessários novos recursos teóricos e 
instrumentos de particular sensibilidade empírica, capazes de darem conta da realidade e da condição humana 
globalizada”. 
 
Sem querer discorrer aqui sobre um assunto que tem merecido a análise e o aprofundamento teórico de 
renomados estudiosos, para efeitos da análise que pretendemos, convém ilustrar, ainda que de maneira 
preliminar, alguns significados que têm implicações directas sobre o processo de discussão do papel da 
Universidade brasileira na construção de uma “globalização alternativa”, que contribua para um 
desenvolvimento social e humano mais justo e menos excludente. 
 
Os elementos para ratificar os sentimentos e as posições contraditórias que caracterizam o entendimento 
universal sobre o processo que estamos a viver e que se manifestam, sob forma de divergências, na 
comunidade académica são bem ilustrados por Souza Santos (2002) quando escreve: “Se para alguns ela (a 
globalização) continua a ser considerada como o grande triunfo da racionalidade, da inovação e da liberdade 
capaz de produzir progresso infinito e abundância ilimitada, para outros ela é anátema já que no seu bojo ela 
transporta a miséria, a marginalização e a exclusão da grande maioria da população mundial”. 
 
Várias podem ser as maneiras de responder ao desafio de repensar o papel da Universidade, neste momento 
singular da vida nacional, mas é Dias Sobrinho (2000), em Avaliação da Educação Superior, quem, para nós, 
melhor chama a atenção para a construção de um processo de educação que tenha na qualidade o seu 
pressuposto fundamental de ressignificar o sentido da vida, resgatando no homem a sua verdadeira 
humanidade. Para ele, “a Universidade hoje deve tematizar a sua função formativa. Na formação pessoal de 
nível superior deve ser levada em conta a significação social dos conhecimentos e habilidades como um dos 
importantes critérios de qualidade académica”. 
 
Para construir um processo de formação de cidadãos e profissionais que desenvolvam a sua capacidade de 
pensar, isto é, estar em permanente trabalho de reflexão, “a Universidade precisa começar a escrever um 
novo capítulo de sua própria história” adaptando-se de forma crítica às exigências de um novo tempo, 
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procurando construir um projecto político institucional que a coloque em condições de ser multiversidade, 
porque compreende muitos saberes e é constituída por diferentes gerações. 

2.3.6 O Ensino Superior numa Escala Mundial: Principais Tendências 

Nos países do primeiro mundo e, especialmente, nos Estados Unidos, as mudanças no ensino superior nos 
últimos 50 anos têm sido muito expressivas, tanto em termos quantitativos como qualitativos. A 
transformação mais marcante terá sido a passagem de um ensino tradicional, baseado em cursos de quatro 
anos fornecidos pelas universidades de natureza pública ou privada, que predominou nos anos 40/50, para o 
ensino superior em massa, com cursos curtos e fortemente concentrados em instituições privadas, que 
começou a consolidar-se ao longo dos anos 90, dando origem à educação pós-secundária (Porto e Régnier, 
2003). 
 
Esta transição também é percebida noutras nações, especialmente após a intensificação da globalização nas 
suas multiplas dimensões. Mesmo não existindo certezas sobre o novo paradigma de Universidade que se irá 
estabelecer e consolidar ao longo do século XXI, estudos realizados têm indicado, em termos mundiais, um 
amplo conjunto de tendências e forças de mudanças em andamento, das quais se destacam as seguintes 
(Peterson, 1997): 
a) Mudanças nas Características do Sector de Educação Superior, por meio de novos elementos, tais como: 

 Quebra do monopólio geográfico, regional ou local, com surgimento de novas forças competitivas; 
 Mudança do modelo organizacional do Ensino Superior, que passa de um sistema federado e frouxo 

de faculdades e universidades, servindo apenas as comunidades locais, para uma “indústria” do 
conhecimento, operando num mercado global, altamente competitivo e cada vez mais 
desregulamentado; 

 Transformação das universidades amplas, fortemente verticalizadas e integradas em instituições 
mais especializadas e centradas no aluno (e não no professor); 

 Significativa reestruturação da educação superior, implicando o desaparecimento e fusão de 
universidades, bem como o fortalecimento das interacções entre elas, visando o intercâmbio de 
actividades e o desenvolvimento e operação de projectos comuns. 

 
b) Mudanças na Estrutura do Sector de Educação Superior 
As tranformações que ocorrem no âmbito do sector da Educação Superior implicam, igualmente, o 
surgimento de novos protagonistas, que não apenas concorrem com as universidades tradicionais, mas 
também lhes servem de complementos e parceiros, destacando-se os seguinte actores: 

 Universidades corporativas, patrocinadas ou geridas por grandes empresas, visando a aprendizagem 
contínua e especializada dos seus quadros; 

 Empresas instrucionais, instituições terceirizadas (instituições estranhas ao meio) que prestam 
serviço às universidades, sendo contratadas com o objectivo de diminuir custos e encargos, no 
próprio domínio do ensino superior, em nichos especializados do conhecimento, dos processos 
pedagógicos ou da clientela, através de contratos definindo indicadores e metas de resultados e as 
condições desejadas de ensino e aprendizagem; 

 Entidades de intermediação, cuja função é fazer a ponte entre os provedores de educação superior e 
os “consumidores”, visando apoiar, inclusive financeiramente, os futuros alunos; 
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 Organizações não-tradicionais, com a entrada no sector de outros segmentos da economia, tais como 
empresas de telecomunicações, informática e informação, bem como organizações governamentais 
envolvidas na educação, formação e desenvolvimento profissional. 

 
c) Mudanças nas Relações da Universidade com a Sociedade 
À medida que a Universidade desempenha outras funções de interesse para a sociedade (serviços de saúde e 
assistência, desenvolvimento económico e entretenimento), para além dos papéis clássicos de ensino, 
pesquisa e extensão, as barreiras que a protegiam das invasões de agentes políticos e económicos estão sendo 
derrubadas. Assim, as universidades, enquanto instituição, estão a tornar-se cada vez mais visíveis e 
vulneráveis e menos protegidas diante dos agentes da sociedade, requerendo, portanto, novas formas de 
interacção com a inserção no ambiente externo. 
 
d) Mudanças na Natureza da Prestação dos Serviços Académicos 
A prestação dos serviços de educação superior tende a assumir, cada vez mais, as seguintes características: 

 Aprendizagem continuada, implicando a necessidade de as instituições de ensino proporcionarem 
aos cidadãos condições e formas de aprendizagem continuada por toda a sua vida profissional, 
atendendo aos requisitos de uma sociedade em permanente mudança; 

 Ausência de fronteiras rígidas entre os serviços, significando que diferentes actividades académicas 
não apenas se tornam mais interrelacionadas, mas se funde efectivamente; 

 Aprendizagem assíncrona (qualquer tempo, qualquer lugar), quebrando as restrições de tempo e 
espaço, como forma de tornar as oportunidades de aprendizagem mais compatíveis com as 
necessidades e estilos de vida das pessoas; 

 Serviços bastante diversificados, visando servir a uma população cada vez mais diferenciada e com 
inúmeras e variadas necessidades e objectivos. 

 
e) Mudanças no Modo de Execução das Actividades Académicas 
A Universidade do Século XXI será considerada, cada vez mais, como uma instituição prestadora de serviços 
do conhecimento (criação, preservação, integração, transmissão e aplicação), em qualquer das formas 
procuradas pela sociedade contemporânea. Neste contexto, embora os seus papéis tradicionais (ensino, 
pesquisa e extensão) não devam sofrer alterações fundamentais, os seus modos específicos de execução 
mudarão de forma significativa, nomeadamente: 

 Assistir-se-á à evolução do actual “modelo artesanal” de produção para um outro mais próximo da 
“produção em massa”, característico da era industrial e com fortes influências do modelo adoptado 
na indústria; 

 Os métodos de ensino-aprendizagem e os papéis dos professores estão submetidos a fortes pressões 
para a mudança, principalmente em função de novas tecnologias de teleinformática e do surgimento 
de uma “geração digital”, com as suas exigências de novos processos e relacionamentos. Assim, as 
novas formas de ensino, muito mais interactivas e suportadas pelas novas tecnologias, deverão 
intensificar-se, com o professor a afastar-se da “sala de aula” para assumir funções de gerador e 
administrador de novas experiências de aprendizagem e de consultor e orientador dos alunos, como 
já ocorre na pós-graduação; 
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 O desenvolvimento da pesquisa também deverá sofrer grandes alterações. Os processos de criação 
tornar-se-ão muito mais colectivos e multidisciplinares, tendo em vista tanto os recursos 
tecnológicos disponibilizados, como a natureza dos novos conhecimentos procurados pela 
sociedade; 

 Centrada tradicionalmente na biblioteca e, portanto, suportada no formato impresso, a preservação 
do conhecimento talvez seja a função universitária mais susceptível de mudanças tecnológicas 
radicais. A tecnologia da informação já produz impacto significativo na preservação, divulgação e 
acessibilidade do conhecimento, tornando-o cada vez mais democrático e disponível a todos, não 
sendo mais apenas uma prerrogativa ou privilégio da comunidade académica; 

 No campo da extensão, a aplicação dos conhecimentos continuará a ser ditada, cada vez mais, pelas 
necessidades e exigências reais da sociedade. Neste sentido, provavelmente, a extensão constitui a 
função universitária mais sensível às mudanças sociais, devendo sofrer, consequentemente, 
transformações profundas, à medida que a sociedade é transformada radical e aceleradamente. Desta 
forma, a amplitude e a diversidade de aplicação, a velocidade de atendimento e a capacidade de 
resposta concreta requeridas exigirão da extensão novos modelos e processos de produção. 

2.3.7 As Universidades Brasileiras na Actualidade 

As universidades brasileiras vivenciam, actualmente, situações complexas envolvendo, por um lado, 
exigências cada vez maiores por parte da sociedade e, por outro, uma política de ensino superior calcada em 
visões imediatistas, quantitativas e utilitaristas, que as estão a sufocar, restringindo o financiamento das suas 
actividades por parte do Estado. 
 
Desafiadas, as universidades não parecem preparadas para enfrentar esta nova realidade, já que esta exige 
transformações profundas, além dos estreitos limites das simples reformas. Neste sentido, mais do que uma 
análise conjuntural das suas condições actuais, é preciso imergir na sua realidade estrutural, promovendo 
mudanças fundamentais que superem a rigidez funcional e organizacional, a relativa impermeabilidade às 
pressões externas e a aversão à mudança. 
 
Uma política pública de educação superior não pode deixar de estender as características académicas, como o 
rigor científico, a liberdade de pensamento e de expressão e a condição de geradora da cultura local, estadual 
e nacional, a todos os cidadãos. 
 
Amplia-se, assim, o compromisso da Universidade, que resulta de um esforço de criação e sustentação por 
parte da sociedade, de repartir com segmentos, cada vez mais amplos, as suas conquistas e descobertas no 
campo do ensino e os resultados da produção do saber que gera no campo da investigação e ligação com a 
sociedade, reduzindo as desigualdades, combatendo a exclusão e aumentando a participação cidadã. 
 
O projecto democrático intra-universidade foi e é um projecto educativo. Tendo presente esta afirmação, é 
necessário rever a democracia existente no interior das instituições de ensino superior, no seu sentido maior 
de valor universal, e analisar as implicações desse entendimento para expansão do acesso, com garantia e 
permanência, de qualidade e de pertinência social. 
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Uma das principais implicações, certamente, situa-se na conquista da autonomia como condição de ser da 
Universidade. Uma autonomia sustentada por uma liberdade académica responsável e que permita rever o 
papel da Universidade hoje no processo de formação de cidadãos e profissionais, a partir dos desafios de 
superar a crise das especialidades tradicionais e, por outro lado, atender a rápida expansão da demanda por 
profissionais cultos, dotados de conhecimentos gerais e, por isso mesmo, flexíveis, com capacidade de 
assumir diferentes funções e, sobretudo, de enfrentar soluções e problemas inéditos. 
 
Estes dois desafios são suficientes para causar uma verdadeira revolução no entendimento do que é qualidade 
académica, com as necessidades imediatas de construção de um projecto político-pedagógico centrado na 
formação para a convivência democrática, na consolidação de um projecto de democracia, que implica 
proporcionar o encontro de diferentes pontos de vista sobre o mundo, a vida e a sociedade, com a adopção de 
novos paradigmas para o currículo, o processo de ensino-aprendizagem e a avaliação intra e extra sala de 
aula. 

2.3.8 As Universidades Públicas Brasileiras 

A Universidade, sem dúvida, é um tipo especial de organização, tanto pelas suas características de produção 
multifinalista, como pelos seus processos, estruturas e recursos. Ela é uma organização atípica, em que os 
recursos e processos são seres humanos. Por isso, ela merece destaque na literatura organizacional como um 
tipo especial de burocracia.  
 
As Universidades Públicas Brasileiras estão vinculadas ao Ministério de Educação (MEC), obedecendo a 
princípios de indissociabilidade entre as actividades de ensino, pesquisa e extensão e gozam de autonomia 
didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, conforme o artigo 207 da Constituição 
Federal Brasileira de 1988. Elas são regidas pela legislação federal do Ensino Superior, pelos seus estatutos 
(aprovado pelo Conselho Universitário e publicado em Portaria Ministerial), pelos Regimentos Gerais e por 
Resoluções emanadas dos seus Conselhos Superiores. 
 
As Universidades brasileiras estruturam-se com base no modelo norte-americano, com o objectivo de 
flexibilizar o sistema. Nesse sentido, foram implantados os sistemas de créditos (matrículas por disciplinas), 
a estrutura do ensino de pós-graduação em três níveis (especialização, mestrado e doutoramento), a estrutura 
de ensino de graduação em dois estágios (o ensino básico e o ensino profissional), o sistema de avaliações, 
em substituição do sistema de notas por menções, a instituição dos Departamentos, em substituição da 
cátedra e a adopção de múltiplas formas jurídicas, tais como fundações e autarquias (Freitag, 1986; 
Romanelli, 1991). 
 
Trindade (1994), ao comentar o carácter complexo da estrutura universitária, como uma instituição 
multifuncional, e os desafios de gestão e planeamento que se colocam, considera que a Universidade enfrenta 
sérias dificuldades para assegurar níveis aceitáveis de excelência académica. Nesse sentido, a qualidade 
tornou-se o problema central das universidades brasileiras, que se encontram num estágio em que têm que 
gerir, ao mesmo tempo em que devem cumprir as funções tradicionais. 
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2.3.9 Qualidade na Universidade 

Na Universidade, a questão da qualidade suscita discussões em várias dimensões interdependentes, inter-
relacionadas e capazes de contemplar todos os processos académicos, como por exemplo: 

 Dimensão da qualificação do corpo docente e técnico administrativo; 
 Dimensão da selecção de alunos; 
 Dimensão da relação ensino versus empregabilidade; 
 Dimensão das condições e uso de tecnologias disponíveis e 
 Dimensão das práticas e perspectivas pedagógicas. 

 
Quando identificada a presença da qualidade como uma ameaça à projecção política da Universidade, ela 
deve ser entendida como uma metodologia que serve àquela e nunca o oposto (Tubino,1998). 
 
Niskier (2000) aponta a falta de um paradigma como um agravante para a educação brasileira: “Falta no 
Brasil uma doutrina de educação. Talvez as nossas autoridades nem saibam direito o que isso representa. Só 
se pode partir para uma análise objectiva da conjuntura educacional brasileira depois do estabelecimento de 
conceitos doutrinários que enfoquem o que somos e o que queremos na prioridade das prioridades.” 
 
Reconhece-se que a Universidade não tem acompanhado as mudanças da sociedade ao ritmo que se espera 
dela; que ela tem reagido lentamente para corresponder às necessidades sociais; que está desfasada e precisa 
agir urgentemente para ser considerada uma organização social de qualidade (Tubino, 1998).  
 
Seguindo esta linha de pensamento, Sônia Maria Bittencurt de Oliveira, pedagoga, em entrevista à coluna 
opinião (Exame, 7 de Fevereiro de 2001) faz um paralelo entre o Brasil e a Ásia no âmbito da educação, para 
ressaltar que, assim como os rígidos modelos que há décadas vêm formando técnicos eficientes e obedientes, 
mas pouco inovadores e incapazes de criar soluções para os problemas que afectam aquela parte do mundo, 
também no Brasil os estudantes do ensino superior foram, durante anos, submetidos “à passividade”, 
“treinados para a reprodução de conceitos ou provas” e reconhecidos com prémios e distinções se obedientes 
ao sistema vigente. 
 
No entender da entrevistada, tanto os estudantes asiáticos como os brasileiros são “bombardeados” e 
“pressionados” a inventar um novo perfil e novas formas de trabalho, uma vez inseridos na ordem da 
globalização, do fim do emprego e da economia do conhecimento; uma incoerência dos sistemas que querem 
“colher o que plantam” e que devem promover imediatas e profundas reformas no seu interior, conclui. 
 
Segundo Ramos (1995), acredita-se que uma das soluções para as Universidades brasileiras seria a concepção 
de um modelo brasileiro, específico para elas, de Qualidade Total. Tal proposta é norteada por uma estratégia 
inovadora de transformação de baixo para cima de cada Instituição, para a melhoria do sistema educativo 
nacional. Ressalta, ainda, que a qualidade se decide no topo (Alta Administração), mas se constrói de baixo 
para cima (o que é possível através dos comitês). Tal ocorreria através dos alunos, professores, dirigentes, 
técnicos administrativos do sector educacional e da sociedade como um todo.  
 
As Universidades Públicas são responsáveis pelos melhores cursos de graduação e pós-graduação e pela 
quase totalidade da pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Sobre o que se entende por qualidade 
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universitária, não há maneira imune a críticas de se classificar as universidades por ordem de qualidade. Mas 
todos os critérios sugeridos até hoje apontam para a superioridade da Universidade Pública, segundo 
avaliações oficiais efectuadas pelo Ministério da Educação. 
 

De acordo com Barçante (1998), as Universidades Públicas têm zelado pela qualidade das actividades de 
ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais que se têm destacado no mercado. Mas há diferença 
entre ser uma Instituição reconhecida pela qualidade dos profissionais que lança no mercado e uma 
Instituição que tem um processo dinâmico de Gestão da Qualidade Total implantado e difundido em todos os 
níveis da Instituição.  

De forma até paradoxal à política de limitação do investimento, o Governo tem estabelecido directrizes e 
parâmetros para induzir as Universidades Públicas a um novo patamar de qualidade. Os próprios órgãos de 
fomento como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES) e a Coordenação Nacional de 
Pesquisa (CNPq), têm utilizado critérios rigorosos de qualidade no tocante à qualificação do corpo docente e 
à produção científica, privilegiando cursos e programas de pós-graduação.  

 
O MEC está a lançar o Sistema Nacional da Avaliação do Ensino Superior (SINAES), com o objectivo de 
traçar um panorama comparativo (quantitativo e qualitativo) entre as Universidades, substituindo o Provão 
aos formandos que, com maior ou menor eficiência, examinava determinados cursos das Universidades 
brasileiras, classificando-os a partir de questões formuladas aos formandos.  
 

Dentro do contexto das Universidades Públicas Brasileiras, os factores que restringem a implantação da 
qualidade são:  

 A natureza qualitativa do produto (conhecimento, habilidades, valores e cultura); 
 A dificuldade de mensuração do produto; 
 A resistência a abordagens empresariais;  
 A natureza individual da actividade académica, dificultando o trabalho em equipa;  
 A estrutura de poder compartilhada; 
 A resistência à mudança; 
 A prática de gestão centrada no amadorismo e 
 A aversão a riscos e desafios. 

 
As universidades preparam futuras gerações de profissionais e cidadãos, reflectindo acerca do mundo e da 
vida em sociedade. No entanto, é nestas mesmas Universidades que se encontram as maiores resistências às 
mudanças e transformações exigidas pelo ambiente (Meyer, 1997). 
 

2.4 Considerações 

Neste capítulo, procurou-se mostrar que, desde o seu surgimento, a Universidade passou por várias 
transformações. E, de certa forma, ela foi a principal responsável pelas transformações que ocorreram em 
vários sectores.  
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A sociologia, conforme definido por Durkhein, é útil para a compreensão de organizações tão complexas 
como as universidades, principalmente na questão qualidade, na medida em que ela pode ser vista como uma 
crença e como um comportamento instituído pela colectividade. Também pode ser caracterizada como facto 
social, pois exerce, sobre os indivíduos, uma coerção exterior. A UFPel poderá estar a sentir este tipo de 
influência, vendo-se assim obrigada a ingressar em programas da qualidade, devido a pressões políticas, 
sociais e económicas. 
 
Dentro dos mecanismos de mudança institucional isomórfica apresentados por Dimaggio & Powell (1991), 
considera-se que a adopção de avaliações da qualidade por parte das universidades se deve, principalmente, 
as pressões isomórficas coercitivas, sendo que as mesmas são organizações sociais que se encontram em 
constante troca, uma vez que em seu meio se encontram pessoas com os mais diversos interesses e 
aspirações, num ambiente em constante mudança, conduzindo a administração a adaptações contínuas para 
prestar um ensino superior de excelência. 
 
A Universidade é um espaço promissoramente crítico, não conformista e aberto à inovação e à transformação 
do espaço social, sendo evidenciado, assim, o papel social desempenhado pela mesma. Para manter este 
papel, a Universidade precisa que todos os seus integrantes tenham consciência da sua importância social. 
 
Hoje, para sobreviverem, as universidades são forçadas a tornarem-se próactivas nas suas acções estratégicas, 
principalmente na identificação e satisfação das expectativas e necessidades de um mercado cada vez mais 
exigente. 
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CAPÍTULO III – Sistema da Qualidade como um Paradigma para as Universidades 

 

3.1 Introdução 

Devido à velocidade das transformações que estão ocorrendo na tecnologia, informação, conhecimento e 
fontes de recursos, é cobrada uma maior agilidade às universidades. Destaca-se, entre elas, a crescente 
exigência da qualidade nos serviços, por meio de melhorias contínuas e perseverança de propósitos. 
 
A gestão da qualidade na educação é uma nova estratégia de gerir no mundo pós-industrial, que auxilia as 
universidades a melhorarem a qualidade dos seus processos, através de um conjunto de princípios, 
ferramentas e procedimentos que fornecem directrizes para administrar a instituição e as suas actividades, 
meio e fim. 
 
Neste capítulo, procura-se clarificar os conceitos de Sistemas da Qualidade, englobando um campo muito 
vasto, que se tenta delimitar, conforme o objectivo deste trabalho. Inicialmente, serão apresentados os 
aspectos globais, abordando-se a gestão da qualidade no ambiente empresarial e as especificidades inerentes 
à sua aplicação no ambiente educacional. 
 

3.2 Sistema 

Lieber (1999) identificou e descreveu a história da teoria dos sistemas como remontando aos sumérios da 
Mesopotâmia, anterior a 2.500 a.c. Em todo um percurso de quase 5.000 anos, é possível identificar o mesmo 
propósito perseguido, resumindo os objectivos da teoria dos sistemas: “O esforço humano para prever o 
futuro” que inicialmente tinha concepção mística, passando a ser determinista e, actualmente, sedimentada 
num entendimento probabilístico. Nesta fase contemporânea, exibe uma concepção de cunho universalista. 
 
A disseminação da palavra sistema ocorreu a partir da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de 
aplicações agressivas, como os sistemas de defesa e os hidráulicos. No campo empresarial, “sistema define 
um conjunto de funções interdependentes, cuja interacção, de acordo com o pensamento sistémico, forma um 
todo unitário e a sua subdivisão em partes não produzirá necessariamente valores parciais que, somados, 
sejam equivalentes ao total” (Zambom, 1997). 
 
A palavra sistema é o termo mais excessivamente utilisado e que sofre mais abusos no léxico técnico. Fala-se 
de sistemas políticos, educacionais, de manufactura, bancários, de transporte e outros. De acordo com 
Chiavenato (1998), quanto à sua natureza, os sistemas podem ser:  

a) Sistemas fechados: são os sistemas que não apresentam intercâmbio com o meio ambiente que os 
circunda, pois são herméticos a qualquer influência ambiental. Sendo assim, os sistemas fechados 
não recebem qualquer influência do ambiente e, por outro lado, também não influenciam o 
ambiente; 

b) Sistemas abertos: são os sistemas que apresentam relações de intercâmbio com o ambiente, através 
de entradas e saídas. São eminentemente adaptativos, isto é, para sobreviverem devem ajustar-se, 
constantemente, às condições do meio. 
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Para cumprir a sua função de atender às suas finalidades, o sistema tem a seguinte constituição conceptual 
(Chiavenato, 1998): 

 As entradas (inputs), constituídas pelos dados, as informações provenientes do meio exterior; 
 Processo, que corresponde às combinações dos dados introduzidos no momento com os registos 

obtidos de dados anteriormente armazenados; 
 As saídas (outputs), compreendendo os resultados alcançados pelo funcionamento do sistema; 
 A retroacção (feedback), que abrange o controlo de comparação do desempenho efectivo (as 

informações das saídas), em relação ao desempenho esperado, através dos dispositivos de 
monitorização (guias). 

 
Levando em conta que toda a organização deve ser analisada e entendida de uma maneira ampla, 
considerando todas as suas funções, processos e actividades para gerar produtos e/ou serviços, Moura (2003) 
define sistema como a representação de “… qualquer parcela do universo que está sob observação, composto 
por um conjunto de partes coordenadas para realizar um conjunto de actividades que tem um objectivo claro: 
transformar entradas em saídas, em um certo tempo de resposta”. 
 
No contexto das universidades, objecto do nosso estudo, a parcela do universo sob observação é a Instituição 
em si. O conjunto de partes coordenadas são as Funções. O conjunto de actividades são os processos. As 
entradas são Estudantes, Professores, Informações, Métodos e Materiais, Serviços de Apoio e Ambiente. As 
saídas são os profissionais, cidadãos e comunidade abastecida. Finalmente, o tempo de resposta é o tempo do 
ciclo de transformação. 
 
Toda a organização deve ser analisada e entendida de uma maneira ampla, considerando-se todas as suas 
funções, processos e actividades para chegar ao seu objectivo. Essa análise global é definida como “análise 
sistémica” da organização, procurando vê-la como um todo. 

3.2.1 Processo 

Segundo Moura (2003), “processo representa um conjunto de actividades similares e sequenciais que fazem 
uso de recursos para agregar valor ao produto ou serviço, transformando entradas em saídas”. 
 
Esta definição, um tanto ampla, utiliza o conceito de sistema, em que são definidas as entradas, as actividades 
de processamento ou transformação e, por fim, as saídas, que constituem o produto ou serviço. Deste modo, 
um determinado grupo de actividades em que se percebe uma real transformação do produto ou serviço pode 
ser considerado como um processo. Os processos propiciam a transformação, seja de materiais ou de 
informações, agregando valor, permitindo a modificação e obtenção de produtos que constituem os 
resultados esperados pela organização. 
 
O actual pensamento sobre estruturação de instituições estabelece a organização das actividades em 
processos. Uma outra definição complementar conceptua os processos como um “conjunto de actividades 
inter-relacionadas ou interactivas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas)” (Moura, 2003). 
Uma organização institucional pode ser entendida como um conjunto de processos inter-relacionados 
constituindo a sua cadeia de transformação. 
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3.2.1.1 Modelo de Processo 

A melhor forma de entender e representar um processo é utilizando um modelo esquemático que possibilite 
identificar as entradas, as actividades de transformação, as saídas, os fornecedores e os clientes, conforme a 
Figura 3.1. 

 
Figura 3.1: Modelo de Processo. 
Fonte: adaptado de Moura, 2003. 
 
No modelo apresentado, a saída (output) é definida como o objectivo do processo ou o que se espera do 
mesmo. De acordo com os conceitos da qualidade, deve sempre atender aos requisitos dos clientes. Os 
clientes podem ser cliente final, no caso de processos finais, ou cliente interno, no caso de processos 
intermediários no fluxo de produção. 
 
As entradas (inputs) representam os recursos necessários para iniciar o processo, podendo ser matéria-prima 
ou informações. Os seus fornecedores são processos anteriores ou mesmo fornecedores externos. Cada 
processo, como cliente dos seus fornecedores, deve especificar os requisitos das suas entradas. 
 
O processo em si é constituído pelas actividades de transformação ou execução, que agregam valor às 
entradas, transformando-as em saídas. A sua execução é efectuada pela actuação de pessoas de vários 
sectores da empresa. 

3.2.1.2 Fluxo de Informação e Fluxo de Trasformação 

A parte do processo que promove a transformação das entradas em saídas é um tanto evidente e visível. Um 
processo, para atender aos seus objectivos e, de facto, “agregar valor” ao produto, necessita de informações 
para que as pessoas responsáveis possam executá-lo. 
 
Para que um determinado processo possa ser executado conforme o nível de desempenho desejado, além do 
fluxo de transformação de entradas em saídas, deve ser definido o fluxo de informação, em que são providas 
as informações necessárias aos executores do processo, como mostra a Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Modelo de Processo, Destacando o Fluxo de Transformação e o Fluxo de Informação. 
Fonte: adaptado de Moura, 2003. 
 
O fluxo de informação deve prover como entradas orientações sobre os procedimentos (como fazer, porque 
fazer) e sobre o planeamento e programação (quando, quanto, quem, onde). Como saída, obtêm-se os 
registos, ou seja, os dados relativos ao ocorrido no processo, que irão representar a sua memória para uso do 
controlo, através de indicadores de gestão. 
 
O input de planeamento e programação representa o desdobramento da função planeamento, desde a sua 
visão mais ampla ou estratégica até à operacional, indicando o resultado que se espera de cada processo. 
Assim, garante-se o necessário sincronismo de cada processo das funções da empresa e da empresa como um 
todo, que possibilite caminhar num único sentido, representado pela estratégia definida. 
 

3.3 Histórico da Qualidade  

A qualidade, enquanto conceito, é conhecida há séculos; como função de gestão formal, é recente. O controlo 
da qualidade, como é conhecido hoje, surgiu no século XIX, com o advento da produção em massa e a 
necessidade de peças intercambiáveis e de criação de um sistema racional de medidas, gabaritos e acessórios, 

principal conquista do ponto de vista do controlo (Guerra, 2002). 
 
Com a publicação, em 1922, da obra de G.S. Radford, The Control of Quality Manufacturing, as actividades 
de inspecção foram mais formalmente relacionadas com o controlo de qualidade. Para Garvin (1992), a 
inspecção formal tornou-se o modo de controlo e garantia da uniformidade e da qualidade, pois “pela 
primeira vez, a qualidade foi vista como responsabilidade administrativa distinta e como função 
independente”. Porém, o controlo da qualidade continuava restrito à inspecção. 
 
A redefinição da forma de actuação do controlo da qualidade ocorreria em 1931, com a publicação da obra de 
Shewart, Economic Control of Manufactured Product, que confere ao controlo da qualidade um carácter 
científico. Shewart reconhece a variabilidade das matérias-primas e das capacidades dos operadores e dos 
equipamentos como facto concreto na indústria e que seria entendido através dos princípios da probabilidade 
estatística (Garvin, 1992). 
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Durante a Segunda Guerra Mundial, deu-se o desenvolvimento do controlo estatístico da qualidade, através 
da formação de oito mil pessoas, engenheiros, inspectores e outros profissionais do controlo de qualidade. 
Em Outubro de 1945, foi criada a American Society for Quality Control (ASQC) e, a partir de então, o 
controlo da qualidade fundamenta-se em métodos basicamente estatísticos (Guerra, 2002). 
 
Com a ocupação americana do Japão, o controlo estatístico expandiu-se naquele país. Em 1950, Deming 
chega ao país e ensina os princípios do controlo estatístico da qualidade a engenheiros e gestores japoneses. 
Nessa década, a visão da qualidade amplia-se, a partir dos estudos de Joseph Juran e Armand Feigenbaum, 
sobre aspectos menos estatísticos da gestão da qualidade. 
 
Em 1956, Feigenbaum propõe o “Controlo da Qualidade Total” nos seguintes termos: o controlo precisa ser 
iniciado no projecto do produto e encerrado somente quando o produto chegar às mãos de um cliente que 
fique satisfeito. Esta nova abordagem só foi divulgada a partir da década de 80, dando ênfase aos seguintes 
aspectos:  

 Menos divisão do trabalho;  
 Maior diferenciação das actividades; 
 Maior conhecimento global dos objectivos da empresa e 
 Mais educação. 

 
Os profissionais da qualidade, nesta fase moderna, são bem distintos dos seus antepassados. Não são mais 
inspectores, são gestores e não são mais controladores, são planeadores. 
 
De acordo com Garvin (1992), as mudanças ocorridas no conceito de qualidade nos Estados Unidos podem 
ser organizadas em quatro “eras da qualidade”: 

1. A inspeção da qualidade; 
2. O controlo estatístico da qualidade; 
3. A garantia da qualidade e 
4. A gestão estratégica da qualidade. 
 

Na década de 90 surge uma nova visão, onde a similaridade dos produtos faz com que o cliente valorize, 
sobremaneira, o serviço e o atendimento oferecidos. Assim, somente agregando a qualidade do produto com 
a excelência no serviço é que as empresas conseguirão sobreviver nas próximas décadas. Seguindo a trilha 
através da qual o conceito de qualidade caminhou, desde a sua origem até hoje, pode-se chegar a um conceito 
de “qualidade global”, cuja preocupação se encontra centrada no serviço. 

3.3.1 Conceptualização da Qualidade e sua Evolução  

Qualidade é definida por Sacconi (2003) da seguinte forma: propriedade, atributo ou condição das coisas ou 
das pessoas capaz de distingui-las das outras e de determinar a sua natureza. A conceptualização actual de 
qualidade é bastante genérica, todos parecem conhecê-la, tal como a forma popular de afirmar que qualquer 
defeito é originário da falta de qualidade. Se existir esta imprecisão conceptual nas organizações, elas correm 
o risco de adoptar conceitos diversos sobre o que representa a qualidade. 
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O uso incorreto do conceito pode induzir as organizações a cometerem equívocos, inclusive a adoptar 
processos de gestão que dificultam o desenvolvimento da qualidade. Buscou-se em Paladini (2000) um 
conceito para a qualidade, que envolve uma componente espacial e uma componente temporal do próprio 
conceito, que consta a seguir: 

 a qualidade envolve muitos aspectos simultaneamente, ou seja, uma multiplicidade de itens. Esta 
seria a componente espacial do conceito; 

 a qualidade sofre alterações conceptuais ao longo do tempo, isto é, trata-se de um processo 
evolutivo. Esta seria a componente temporal do conceito. 

 
Joseph Juran destacou-se ao lado de Deming como o consultor que ajudou o Japão a alcançar a supremacia 
da qualidade. A sua abordagem "possui um forte ingrediente de gestão e focaliza o planeamento, o fluxo 
organizacional, a responsabilidade da gestão para a qualidade e a necessidade de estabelecer metas e 
objectivos para a melhoria" (apud Cardoso, 1995). 
 
Para W. Edwards Deming, o enfoque da qualidade é voltado para a estatística, por conferir o rigor da análise 
necessária à solução de problemas da qualidade. Os empregados são envolvidos por comprometimento, 
consciencialização e motivação integrada com os objectivos individuais e da empresa (apud Cardoso, 1995). 
 
Armand V. Feigenbaum ficou conhecido como o pai do TQC (Total Quality Control), traduzido para o 
português como Controlo da Qualidade Total (TQC) sob o aspecto sistémico. A ênfase no comprometimento 
positivo das pessoas para com a qualidade é fundamental para o TQC. A qualidade deverá, obrigatóriamente, 
perpassar todas as unidades e linhas hierárquicas da empresa, se a excelência for de facto um objectivo. 
Nesse sentido é que Feigenbaum nos fala da qualidade total, ou seja, um movimento de melhoria que 
ultrapassa as barreiras artificiais que separam funções, pessoas e unidades, para alcançar o todo 
organizacional (apud Araújo, 2001). 
 
Philip B. Crosby tornou-se conhecido através do conceito de “zero defeito” na década de 60. Acrescentou, 
ainda, um conceito inovador, “o custo da prevenção” na garantia da qualidade, que até então era de inspeção, 
teste e verificação. A sua filosofia enfoca princípios dirigidos à alta administração e apresenta, como ponto 
forte, uma forma estruturada de mudança na cultura da organização, onde alega que a qualidade perfeita é 
não só tecnicamente possível como também economicamente desejável (apud Gonçalves, 1998). 
 
Com o uso no dia-a-dia das pessoas e das organizações, o conceito de qualidade sofreu alteração, sempre 
buscando a necessidade do mercado consumidor. As empresas que acompanharam tais alterações 
sobreviveram. Em função da relacção entre a actividade industrial e a de prestação de serviços, "a evolução 
do conceito acabou por associar-se às ênfases que marcaram os diferentes estágios pelos quais passaram as 
organizações – fossem quais fossem seu porte, ramos de actuação, locais ou épocas" (Paladini, 1995). 
 

Os sistemas de comunicação, cada vez mais globalizados e eficientes, intensificaram o intercâmbio de 
informações, tornando mais unificado o processo de evolução da qualidade no mundo. A Figura 3.3 apresenta 
a evolução cronológica dos conceitos, áreas afins e técnicas da qualidade abordadas por Barçante (1998). 
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Figura 3.3: Evolução Cronológica dos Conceitos da Qualidade. 
Fonte: Barçante, 1998. 
 
Um conceito mais global de qualidade, que parece ser adequado para os dias de hoje, é que, mesmo que o 
cliente esteja adquirindo um bem, ele estará sempre adquirindo um bem e um serviço. 
 
Não é possível adquirir-se um bem sem a aquisição de um serviço. Este serviço pode ser o próprio 
atendimento no momento da aquisição do bem, pode ser a manutenção do produto adquirido, o manual do 
produto ou até a propaganda que leva o cliente a comprar determinado produto. 
 

3.4 Sistemas da Qualidade 

Sistemas da qualidade é o nome que tem sido utilizado para definir as regras (sistemas) que podem garantir a 
qualidade de um processo, produto ou serviço. Os sistemas da qualidade têm a função de, detalhadamente, 
ajudar a equipa ou a empresa nas tarefas que devem garantir que o produto final terá a qualidade pretendida. 
De entre os sistemas que têm sido adoptados para a garantia da qualidade existem normas, prémios, sugestões 
e modelos.  São exemplos de sistemas da qualidade o conjunto de normas ISO 9000, o Baldrige Award e o 
Prémio Nacional da Qualidade, entre outros. 
 
De acordo com Moura, (2003) um sistema da qualidade é o conjunto formado pela estrutura organizacional, 
responsabilidades, procedimentos, processos e recursos necessários à implementação da gestão da qualidade. 
 
Segundo o mesmo autor, os sistemas da qualidade representam uma evolução das técnicas de organização e 
métodos com resultados mais eficazes e têm como objectivo: 

 Definir um modo de organização simples e inteligente, que envolva as pessoas que executam as 
actividades e que oriente a sua actuação e 

 Capacitar pessoas. 
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3.4.1 Definição de Acordo com a Norma ISO 8.402/2000 

Pode-se definir sistemas da qualidade como um conjunto composto pela estrutura organizacional, pelos 
procedimentos, pelos processos e pelos recursos necessários para implementar a gestão da qualidade numa 
organização. Entenda-se aqui gestão da qualidade como englobando todas as actividades da função gerir, que 
determinam a política da qualidade, os objectivos e as responsabilidades, implementando-os por meios como 
o planeamento, o controlo, a garantia e a melhoria da qualidade. 
 
De forma simplificada, pode-se dizer que um sistema da qualidade baseado na série de normas ISO 9000 é 
um conjunto de recursos e regras estabelecidas, implementadas de forma adequada, com o objectivo de 
orientar cada parte da organização para que execute, de maneira correcta e no tempo devido, a sua tarefa, em 
harmonia com as outras, estando todas direccionadas para o objectivo comum da organização, que é ser 
competitiva (Maranhão, 2001). 

 
Dentro da lógica da Qualidade, existe uma hierarquização de conceitos e actividades, que Mezomo (1994) 
representa como na Figura 3.4. 

 
Figura 3.4: Hierarquia dos Conceitos de Qualidade. 

Fonte: Mezomo, 1993. 
 
Entende-se que no topo do triângulo se encontram as políticas da qualidade, que são as directrizes globais da 
organização relativas à qualidade, formalmente expressas pela alta administração. No centro está a Gestão da 
Qualidade, a qual terá a função de gerir, globalmente, a organização voltando-a para determinar e 
implementar a política da qualidade. Para atingi-la, serão necessários o comprometimento e a participação de 
todos os membros da organização. Por último, na base do triângulo está o sistema da qualidade, que envolve 
o conjunto de toda a organização, onde deverá ser estabelecido e documentado todo o procedimento e o 
melhor modo de como executar as actividades visando a implementação da qualidade. 
 
Na Tabela 3.1 estão representados os elementos de um Sistema da Qualidade, de acordo com Paris (2002). 
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Tabela 3.1: Elementos de um Sistema da Qualidade.  

 
Entradas 

 

 Políticas da qualidade; 
 Directrizes de funcionamento; 
 Normas de atendimento ao cliente; 
 Estudos de mercado e pesquisas do consumidor. 

Saídas  Produtos ou serviços com qualidade; 
 Cultura da qualidade (comportamentos, hábitos, etc.). 

Interacção organizada  
das partes 

 Esforços pela qualidade de todas as áreas da organização; 
 Estrutura em forma de malha com interacção entre os sectores na forma 

cliente-fornecedor. 
Princípios básicos 
de funcionamento 

 Operacionalizar as políticas gerais da qualidade, via procedimentos e 
normas a serem adoptados por toda a organização; 

 Atendimento ao cliente. 
Busca de objectivos 

comuns 
 Qualidade como meta e tarefa de todos; 
 Abandona o objectivo antigo de “o mercado aceita o nosso produto” e 

adopta o novo: “o mercado deseja o nosso produto”. 
Realimentação 

(feedback) 
 Via reacções do mercado (ênfase na prevenção de defeitos); 
 Via pequenas realimentações em cada fase dos processos de produção; 
 A realimentação caracteriza o processo de evolução contínua que é 

próprio da qualidade. 
Fonte: adaptado Paris, 2002. 
 
Implantar um sistema da qualidade é, de facto, muito importante para qualquer organização, mas não pode 
ser considerado como um sinónimo de produzir qualidade. Os sistemas não têm como principal objectivo 
melhorar a eficácia das organizações. Na verdade, a qualidade deve ser entendida como uma estratégia que 
pode levar a organização a uma situação de diferenciação. O caminho para chegar à Qualidade Total é longo 
e exige muita persistência e determinação por parte da Alta Administração. O comprometimento da força de 
trabalho é um factor fundamental para se alcançar a Qualidade Total. 
 
Pode-se dizer que não existe uma definição universalmente aceite para a Gestão da Qualidade Total. As 
diversas definições existentes incluem elementos comuns, como satisfação do cliente, delegação de 
autoridade ao trabalhador, melhoria contínua e assim por diante. 
 
Se for possível dizer que existe um sistema perfeito, o resultado será um produto ou serviço perfeito. Na 
maioria dos casos, 85% dos problemas que ocorrem nas organizações são causados pelas direcções e somente 
elas podem corrigi-los. É por isso que uma boa gestão da qualidade deve ser voltada para os sistemas. A 
qualidade de um produto ou serviço não é o resultado provocado pelas pessoas e sim o resultado do sistema 
dentro do qual elas trabalham. 

3.4.2 Implantação de Modelos da Qualidade 

Existem alguns roteiros já estabelecidos para a implantação de modelos da qualidade, que contemplam etapas 
definidas, que são efectivadas de acordo com um planeamento bem estruturado. A metodologia mais usual 
que pode ser aplicada é a que se denomina ciclo PDCA. 
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O ciclo PDCA é um processo que visa a melhoria da qualidade. O método Plan, Do, Check, Act - PDCA, 
desenvolvido na década de 30 pelo americano Shewart e divulgado por Deming, ficou mundialmente 
conhecido ao ser aplicado nos conceitos de qualidade japoneses, sendo recomendado para todos os processos 
do sistema de gestão da qualidade. A metodologia é apresentada na Tabela 3.2. 
 

Tabela 3.2: Ciclo de Melhoria Contínua - PDCA. 

P 
Planear 
(Plan) 

Estabelecimento dos objectivos, dos processos necessários para se atingir resultados de 
acordo com os requisitos do cliente e a política da qualidade. 
 

D 
Fazer 
(Do) 

Execução do trabalho planeado. Implementação dos processos. 
Fazer com competência. Exige educação, treino, experiência e habilidade. 

C 
Verificar 
(Check) 

Medição, análise e monitorização do que foi executado (processo e produto) em relação ao 
que foi planeado. Comprovação (factual) mediante análise de dados e factos (evidência 
objectiva). 

A 
Agir 

(Action) 

Acção correctiva sobre as diferenças identificadas entre o planeado e o alcançado. Tomada 
de medidas para a melhoria contínua dos processos e satisfação dos clientes. 

Fonte: adaptado de Moura, 2003. 
 
De acordo com a filosofia da GQT, cada processo deve ser gerido pelo seu responsável, utilizando o método 
PDCA, que começa por fixar metas e definir métodos para alcançá-las. Quando se trata de ensino, entende-se 
que essa metodologia é aplicável em todos os níveis de uma instituição de ensino. Na sala de aula serve como 
meio para auxiliar o professor na identificação de problemas e no levantamento de necessidades dos seus 
alunos. Neste caso, o professor, responsável pela gestão global do subsistema aula, acompanharia os passos 
do planeamento e da execução, monitorizando e avaliando todos os processos de ensino e aprendizagem com 
a participação dos estudantes no decorrer de cada etapa. Ambos, professor e aluno, teriam conhecimento das 
dificuldades, das oportunidades de correcção de rumos e do estabelecimento de planos de acção, com maior 
clareza dos objectivos, no curso da acção. A metodologia permitiria uma consciencialização mais imediata 
dos envolvidos (actores) no processo e, consequentemente, facilitaria a identificação de responsabilidades 
para atendimento dos fins propostos (Ramos, 1995). 
 
Se cada pessoa gerir um processo pelo qual é responsável, fixando sózinha as suas metas, será fácil deduzir 
que tipo de gestão está fazendo a Alta Administração no seu processo de gestão da instituição como um todo. 
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O ciclo PDCA serve como ferramenta da qualidade para orientar a sequência de actividades no processo de 
gestão, como mostra a Figura 3.5. 

 
Figura 3.5: Ciclo PDCA. 
Fonte: adaptado de Moura, 2003. 
 
Entende-se, portanto que, para uma boa gestão, o importante é seguir estas actividades e, principalmente, usá-
las para disciplinar a actuação das pessoas. 
 

3.5 Qualidade em Serviços 

A qualidade em serviços consiste nas características dos serviços prestados que vão ao encontro das 
necessidades do cliente e, dessa forma, proporcionam a satisfação em relação ao serviço. O cliente é a pessoa 
que sofre o impacto do serviço ou atendimento, podendo ser interno (dentro da mesma organização) ou 
externo (de fora da organização prestadora do serviço). 
 
Carlson (1994) valoriza o atendimento das expectativas do consumidor, quando define que a qualidade de um 
serviço é determinada por três factores: 

 Desempenho; 
 Atendimento e 
 Custo. 

 
O citado autor considera que o desempenho do serviço significa executá-lo dentro da técnica requerida, ou 
seja, efectuar o serviço solicitado pelo consumidor. Mas isto não garante que o serviço obtenha a qualidade 
requerida. A relação entre o prestador do serviço e o consumidor pode não ter sido agradável, mesmo que o 
serviço tenha sido realizado sem defeitos. É isto que afecta a dimensão denominada de atendimento. Mas, de 
pouco serve executar bem o serviço e atender de forma agradável o cliente, se os custos forem excessivos. 
Pode-se admitir até que se pague um pouco mais por um serviço de qualidade, mas nada que seja exorbitante. 
 
O contacto durante a prestação do serviço foi denominado por Carlson (1994) de momento da verdade. Um 
momento da verdade “é precisamente aquele instante em que o cliente entra em contacto com qualquer sector 
do seu negócio e, com base nesse contacto, forma uma opinião sobre a qualidade do serviço e, possivelmente, 
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a qualidade do produto”. Na maioria dos casos, o serviço é consumido enquanto produzido, por exemplo, 
serviços de saúde e agências de turismo. 
 
Shostack (1982) afirma que, geralmente, muitos serviços acompanham objectos físicos, não podendo estes 
ser classificados como “produto puro”. Um produto puro não necessita do complemento de um serviço e 
vice-versa. Mas, entre estes dois, existe uma infinidade de sistemas considerados mistos ou híbridos. 
 
Para este autor, os serviços encontram-se em dois estados, o potencial e o cinético. No estado cinético, 
quando o serviço é realmente prestado, o mesmo não pode ser armazenado fisicamente, enquanto que, no seu 
estado potencial, ele pode ser armazenado. Uma maneira de armazenar um serviço são as capacitações dos 
profissionais que o executarão, por exemplo, um professor não tem como armazenar o que ensinou aos 
alunos, mas, durante a sua formação profissional numa universidade, ele armazenou o conhecimento de como 
fazê-lo, através de uma parte teórica e outra prática, num processo de tentativa e erro, especializando-se. 
 
Berry & Parasuraman (1992), baseados em Shostack, apresentam o diagrama da Figura 3.6 como uma 
representação da diferenciação entre produtos e serviços, que definem “se a fonte do benefício essencial de 
um produto é mais tangível do que intangível”. 

 
Figura 3.6: Escala de Diferenciação entre Produto e Serviço. 
Fonte: adaptado de Shostack, 1982. 
 
Para Mezomo (1994), a gestão da qualidade nos serviços exige atenção aos seguintes aspectos:  

 As pessoas são o recurso mais importante da Instituição e, por isso, devem ser educadas e 
valorizadas; 
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 Os clientes são o verdadeiro activo das organizações e a sua percepção da organização deve ser 
levada a sério; 

 As pessoas devem incorporar a qualidade nas suas actividades diárias; 
 Cultura organizacional transformada pelo princípio da clientização da organização; 
 A organização deve ter uma estrutura flexível para responder com rapidez às mudanças do mercado 

e 
 A qualidade deve estar embutida na própria missão da organização. 

 

3.6 Qualidade no Serviço Público 

Apesar de os conceitos e técnicas da qualidade terem surgido e evoluído conforme as épocas já citadas, no 
sector público muito pouco material foi produzido. Somente no início da década de 90, em função do 
desnivelamento dos parâmetros de produtividade entre as empresas privadas e públicas, houve uma certa 
preocupação em desenvolver literatura aplicável à gestão pública. A difusão dos conceitos da qualidade no 
Brasil iniciou-se com o lançamento do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), em 1990. 
 
Para Gomes (1997), a Gestão da Qualidade Total no sector público “pode ser vista como um amplo processo 
de mudança cultural cujo principal objectivo é modificar as relações institucionais, transformando chefes e 
subordinados em parceiros que busquem atingir as metas da organização.” Assim, na administração pública, 
os governantes optam pela GQT com o objectivo de: 

 Melhorar o atendimento ao utilizador e, ao mesmo tempo, diminuir a pressão dos gastos públicos 
sobre a economia, conseguindo uma máquina administrativa mais enxuta e flexível; 

 Alcançar níveis de excelência através da motivação do funcionalismo, que passa a sentir-se 
valorizado pela função que ocupa e 

 Melhorar a imagem institucional perante a sociedade, que fatalmente considerará a mudança na 
prestação dos serviços.  

 
Em 1996, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) elaborou o Programa da 
Qualidade e Participação na Administração Pública baseado no Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade, concebido como instrumento básico da modernização da gestão pública. Para o MARE 
(1997), “a modernização da gestão pública será um processo contínuo, desenvolvido sob a orientação dos 
princípios da Qualidade, interpretados e aplicados sob a óptica da Gestão Pública”. 
 

O MARE propõe uma metodologia básica de implantação que envolve uma sensibilização inicial, a 
realização do planeamento estratégico e do planeamento da qualidade, a execução, que é o momento de 
transformar objectivos em resultados e um sistema de auditorias para verificação do cumprimento do 
planeado. Entretanto, referencia algumas distinções entre o sector público e o sector privado quanto à 
implantação da Qualidade, conforme a Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3: Diferenças entre o Sector Privado e o Sector Público. 

SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO 
A finalidade principal das actividades é o lucro. A finalidade principal das actividades é prestar 

serviços à sociedade. 
A preocupação em satisfazer o cliente baseia-se no 
interesse. 

A preocupação em satisfazer o cidadão é alicerçada 
no dever. 

O cliente atendido remunera directamente a 
organização, pagando pelo serviço recebido ou pelo 
produto adquirido. 

O cidadão atendido paga indirectamente, pela via do 
imposto, sem qualquer simetria entre a quantidade e a 
qualidade do serviço recebido e o valor do tributo que 
recolhe. 

As políticas voltadas para a qualidade referem-se a 
metas de competitividade no sentido da obtenção, 
manutenção e expansão de mercado. 

A meta é a busca da excelência no atendimento a 
todos os cidadãos, ao menor custo possível. 

Livre autonomia estabelecida pela legislação e perfil 
da clientela. 

Limite de autonomia estabelecida pela legislação e 
perfil da clientela. 

Fonte: Adaptado do Programa da Qualidade do Serviço Público, 2004. 
 
A qualidade apresenta-se como condição para a permanência das organizações no mercado. Da mesma 
forma, o sector público, como prestador de serviços à sociedade, tem por obrigação melhorar o seu 
desempenho por meio da qualidade. Percebe-se o esforço do governo, porém, sabe-se que, para mudar a 
qualidade, é necessária uma transformação na cultura organizacional das instituições públicas, a fim de 
possibilitar a mudança de comportamentos e atitudes. E isso só é possível através de formação constante e 
muito comprometimento por parte dos líderes que comandam estas instituições. 
 
Devemos acreditar que, adicionando técnicas como a identificação de Processos Críticos e Planeamento 
Estratégico, será possível repensar as funções e actividades do Serviço Público. Ao aplicar conceitos, 
metodologias e ferramentas da qualidade na Gestão Pública, o mínimo a que se deve aspirar como benefício 
final é a melhoria da Qualidade de Vida de toda a sociedade. 
 

3.7 Qualidade na Educação 

Qualidade tem sido uma expressão dominante no meio empresarial nas últimas décadas, principalmente se 
identificada a sua importância para as organizações que se consolidam sob uma visão estratégica, não apenas 
na expectativa de sobrevivência, mas para se sobressaírem no competitivo campo dos negócios. 
 
Discursar sobre qualidade é fácil e até simples, e tem acontecido com frequência, mas colocá-la em prática 
não parece tão simples. Não há a menor dúvida de que o movimento da qualidade é irreversível. Negar o 
facto é andar no sentido contrário ao da história. 
 
O emprego da filosofia da qualidade na educação converte-se dos padrões industriais em significativa 
adaptação para a formação daquele que se quer formar. Trata-se da aceitação de princípios de qualidade num 
processo de educação formal e política (Assmann, 1998). 
 
Os defensores da Gestão da Qualidade condenam o receio daqueles que entendem que se possa tratar de uma 
onda que ocupe o lugar da educação, e procuram distingui-la, para tranquilizá-los, como um modelo mais 
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humano, mais participativo e motivador na gestão; uma filosofia auxiliar no aperfeiçoamento do trabalho 
pedagógico (Barbosa, 1995). 
 
A preocupação de grande número de educadores e, não raro, a aversão pelo tema “Qualidade Total”, resulta 
do medo de que as Instituições de Ensino venham a importá-la do meio empresarial sob o enfoque 
mercantilista. Na vertente das preocupações têm relevância os seguintes elementos: uma possível 
invisibilidade do ambiente educacional frente às experiências de aprendizagem; medo da subserviência da 
educação ao poder económico; desconfiança sobre a perspectiva do “cliente” nas relações com as Instituições 
de Ensino; receio de que o Estado se afaste do papel que lhe cabe no âmbito dos projectos sociais e receio de 
perda da identidade e da autonomia do professor, entre outros. 
 
Assmann (1998) aproveita a abordagem do problema para chamar a atenção para a qualidade do processo 
pedagógico. Defende-o, de forma a evidenciar que as exigências de melhoria devem passar pela resposta às 
experiências de aprendizagem capazes de provocar nos estudantes o prazer da descoberta de potencialidades, 
o gosto pela construção do conhecimento relacionado à disposição e à esperança perante as situações da vida: 
“Não basta melhorar a qualidade do ensino, a questão de fundo é melhorar a qualidade das experiências de 
aprendizagem”. Assmann (1998) encara a proposta de Qualidade Total de forma cautelosa, sem exacerbadas 
paixões que possam sublimá-la ou rechaçá-la no ambiente educacional. 
 
Existe uma possível alienação daqueles que ignoram a importância dos mecanismos de mercado para a 
educação, bem como daqueles que tentam apregoá-los indiscriminadamente ou com menosprezo pela visão 
humanística da educação. Não é absurdo imaginar que muitos, e não só dos sectores altos e médios, 
preferirão um projecto educacional baseado numa pedagogia de resultados, orientado por critérios de 
eficiência e competência. 
 
Não se pode desprezar, nessa abordagem, o crescimento actual do sistema de ensino brasileiro, 
nomeadamente, do ensino superior. Com a expansão do número de vagas, caminha-se para a massificação da 
educação, amplia-se o leque de complexidades, uma nova forma de organização é requerida às Instituições de 
Ensino, bem como uma nova linguagem que as identifique como “empresas” e aos estudantes como 
“clientes”. 

3.7.1 Caracterização das Instituições de Ensino 

Com base em vários autores, procurou-se caracterizar as Instituições de Ensino (IE), definindo os clientes, os 
processos, os produtos e os movimentos da qualidade na educação. 
 
As IE são organizações que prestam serviços à sociedade, assim como um hotel, um banco, uma companhia 
de transportes, uma empresa concessionária de energia ou uma empresa de turismo. As instituições que 
prestam serviços, em geral, sentem grandes dificuldades em chegar a um consenso acerca do conceito de 
qualidade, devido à natureza intangível dos serviços. Os serviços são experiências que o cliente vivencia, 
“são de difícil padronização, o que torna a gestão do processo mais complexa. Pela dificuldade de avaliar os 
resultados e pela impossibilidade de avaliação do serviço antes da compra.” (Gianesi e Corrêa, 1994). Para 
estes autores, os serviços são diferentes da manufactura. Geralmente, os serviços são produzidos e 
consumidos simultaneamente. 
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As Instituições de Ensino não são um simples negócio, não possuem o controlo total do acesso dos seus 
alunos nem conseguem dominar, plenamente, o processo de ensino-aprendizagem, o qual é afectado pela 
participação, maior ou menor, do próprio educando. 

3.7.2 Impactos da Adopção de Ferramentas Específicas de Controlo da Qualidade 

Alguns educadores, no entanto, acreditam que a adopção de ferramentas específicas do controlo da qualidade 
aplicáveis às empresas industriais e comerciais (aquelas que identificam a qualidade total correspondendo a 
“zero defeito”), conflitua com as diferenças individuais e com a realidade (história de vida, valores, tradições, 
crenças e vontades), que não podem ser desprezadas pelas políticas educacionais na formação de estudantes 
(Ferretti, 1999). 
 
Numa abordagem mais conciliadora, observa-se a aceitação da proposta da qualidade para a educação 
quando identificadas dimensões antropológicas e éticas capazes de ajudar a orientar a formação para a 
cidadania dos educandos. Ao lado das exigências de normas e procedimentos administrativos, prevalece o 
carácter político da educação, para que a prática de uma pedagogia com parâmetros próprios seja respeitada. 
 
Barbosa (1995) e Ramos (1995) propõem a desmistificação do conceito “Qualidade Total”, afastando-o da 
interpretação de “zero defeito” ou “qualidade suprema”. Pretendem difundi-lo como sendo a busca constante 
da qualidade por todas as pessoas, de todos os níveis hierarquicos, de todos os sectores da organização. 
Redireccionam a cultura da qualidade para o atendimento das necessidades de todos os envolvidos, 
especialmente daqueles a quem se destinam os resultados do trabalho. 

3.7.3 Públicos ou Clientes da Educação 

As Instituições de Ensino possuem diversos públicos e precisam administrar os relacionamentos com a 
maioria deles. "Um público é constituído por um grupo distinto de pessoas e/ou organizações que têm 
interesse real ou potencial em afectar uma instituição." (Kotler e Fox, 1994).  
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A Figura 3.7 apresenta os públicos de uma Instituição de Ensino.  

 
Figura 3.7: Os Públicos que Afectam uma Instituição de Ensino. 

Fonte: adaptado de Kotler & Fox, 1994. 

3.7.4 Definição de Processo e Produto da Educação 

As normas NBR ISO 9000 (conjunto de normas que aborda a gestão da qualidade) fundamentam o facto de 
todo o trabalho ser realizado por um processo. Todo o processo possui entradas que são chamadas de insumo 
e nele ocorre a transformação (processo) de que resultam as saídas, que são os produtos ou resultados.  
A Figura 3.8 apresenta uma visão do processo na educação. 

 
Figura 3.8: Processo na Educação. 
Fonte: adaptado de Guillon & Mirshawka, 1995. 
 
Produto, segundo a NBR ISO 8402, norma que trata da implantação de sistemas da qualidade em gestão e 

garantia da qualidade, é o resultado de actividades ou processos e pode ser tangível ou intangível. O produto 

tangível pode ser uma montagem ou material processado ou equipamento. O produto intangível pode ser o 
conhecimento ou conceitos ou uma combinação de ambos. 
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Numa Instituição de Ensino, o produto pode ser o conhecimento gerado ou transmitido, o aluno formado e os 
serviços prestados à sociedade (Arruda, 1997). 
 

3.8 Considerações 

Apesar de a questão da qualidade estar amplamente difundida, ainda existem muitos conceitos errados, 
bastante confusos e muita desinformação sobre o assunto, principalmente na área da educação. 
 
Neste capítulo, procurou-se mostrar que a qualidade representa um modo organizado de gerir uma estrutura 
burocrática como a Universidade. Foram abordadas as novas exigências contigenciais, às quais o poder 
público não consegue responder a contento, devendo partir para uma nova forma de gestão interna na 
administração pública, neste caso, a universitária. Apesar de toda a rígida burocracia legal imposta a este tipo 
de organização, demonstrou-se que devem procurar novos modelos de gestão da qualidade que contemplem a 
área educacional, uma vez que toda essa mudança, ante as novas exigências contigenciais, é uma questão de 
sobrevivência para as Universidades. 
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CAPÍTULO IV - Melhoria Contínua: A Busca da Excelência em Gestão Pública 

 

4.1 Introdução 

Com a constante mudança no ambiente, se as instituições não continuarem o seu esforço de melhoria e 
aprimoramento, correrão um sério risco de perderem a competitividade e terem a sua existência ameaçada. É 
necessário estabelecer um modelo de organização pautado em critérios de excelência, que são 
complementares ao sistema de qualidade. É preciso exercer uma postura visionária e estratégica da 
instituição, acompanhando as mudanças e tendências. 
 
Neste capítulo, procura-se mostrar a utilização dos critérios de excelência no sector público brasileiro, de 
acordo com o Programa da Qualidade no Serviço Público (PQSP), que teve como padrão de referência as 
normas ISO, considerando-se este um paradigma na busca da excelência, perseguindo a ideia de promover a 
instrumentalização da área para concorrer, futuramente, ao Prémio Nacional da Qualidade (PNQ), através do 
seu sistema de pontuação, o que servirá de incentivo à comunidade universitária da UFPel para a utilização 
das suas práticas. 
 
Uma vez implementado o sistema da qualidade, a atenção é direccionada para os detalhes. Para isso, é 
preciso acompanhar as mudanças e as tendências, sejam a respeito da tecnologia ou de outros factores. É 
igualmente importante ampliar a actuação da instituição em toda a cadeia de valor em que está inserida. 
Enfim, a busca da excelência significa exercer e praticar a qualidade em todos os seus princípios e conceitos. 
 

4.2 Melhoria Contínua 

Segundo Moura (2003), melhoria contínua significa procurar melhores resultados e melhores níveis de 
desempenho dos processos, produtos e actividades da organização. Existindo um Sistema da Qualidade, os 
processos estão organizados e alinhados pelo registo de dados e indicadores de controlo. São estabelecidas 
novas metas para os processos, seja no ciclo de operação mais curto, na redução do uso de recursos e redução 
de custos, na melhoria da qualidade do produto ou mesmo na geração de valor para o cliente com melhores 
atendimentos, como demonstra a Figura 4.1. 
 
A melhoria contínua deve não só ser um objectivo da instituição, como também fazer parte da sua cultura 
organizacional. Significa isto que pode ter origem numa acção de gestão ou de modo espontâneo, por 
sugestão dos colaboradores. 
 

4.3 A Excelência na Gestão Pública 

O termo excelência é utilizado para denotar distinção e perfeição. Na gestão das Instituições Públicas, os 
modelos de excelência são usados para apresentar o mais alto nível, o estado da arte de como geri-las. 
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Figura 4.1: Gráfico do Processo de Implantação de Melhoria. 
Fonte: adaptado de Moura, 2003. 
 
A excelência é estabelecida por meio de critérios que esclarecem o que é uma Instituição excelente. Estes 
critérios apresentam um modelo amplo de gestão, envolvendo todos os princípios da qualidade. Podem ser 
definidos de duas formas: elaborados pela própria instituição ou tendo como base critérios já estabelecidos e 
amplamente aceites, tais como os utilizados pelos prémios de excelência. 

4.3.1 Prémios de Excelência  

Os prémios de excelência são metodologias de medição e orientação para a melhoria e avaliação da qualidade 
nas organizações. Pode-se dizer que estes prémios se baseiam num conjunto de critérios que servem de 
suporte à avaliação das organizações. Cada organização é avaliada segundo os mesmos critérios e no final do 
processo é-lhe atribuida uma pontuação global por um grupo de avaliadores externos. No início, estes 
prémios eram exclusivos das organizações do sector industrial. Mais tarde, o seu âmbito alargou-se às 
empresas de serviços e, posteriormente, ao sector público, incluindo às instituições de ensino e saúde. A 
característica mais marcante destes prémios é a sua utilização como ferramenta de auto-avaliação e 
orientação de esforços de melhoria nas organizações, mesmo sem estas a eles se candidatarem (Saraiva et al., 
2000). Serão aqui apresentados os prémios internacionais mais conhecidos e o prémio Nacional da Gestão 
Pública Brasileira que corporiza o modelo utilizado nesta dissertação. 

4.3.1.1 Deming Prize 

Este prémio foi instituído, em 1951, pela Union of Japonese Scientists and Engineers, sendo o primeiro 
prémio de excelência a ser criado. O seu conceito básico é o controlo da qualidade e possui como pilares a 
excelência do negócio - estandardização, garantia da qualidade e planeamento para o futuro. Os aspectos 
política, organização e gestão são a base fundamental do prémio e a sua principal característica é a 
estandardização. 
 
A avaliação é feita segundo 10 critérios, todos com peso igual na classificação final obtida (JUSE,2000): 
1) Liderança da gestão de topo, visão e estratégias; 
2) Enquadramento da gestão pela qualidade total; 
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3) Sistema de garantia da qualidade; 
4) Sistemas de gestão para os elementos do negócio; 
5) Desenvolvimento dos recursos humanos; 
6) Utilização e eficácia da informação; 
7) Conceitos e valores da gestão pela qualidade total; 
8) Métodos científicos; 
9) Poderes organizacionais e 
10) Contribuição para a realização dos objectivos da organização. 

4.3.1.2 Malcon Baldrige National Quality Award 

Este prémio foi criado, na década de 80, pelo governo dos Estados Unidos, visando premiar as melhores 
empresas norte americanas, objectivando diferenciais competitivos ao nível mundial. O prémio tornou-se um 
ícone no comprometimento de todas as pessoas e organizações envolvidas para com a excelência nos padrões 
mundiais de qualidade. A avaliação é feita segundo 7 critérios: 
1) Liderança; 
2) Informação e análise; 
3) Operações do sistema; 
4) Planeamento estratégico; 
5) Desenvolvimento dos recursos humanos; 
6) Gestão da qualidade dos processos e 
7) Resultados. 
 
Os sete critérios do modelo têm vindo a ser progressivamente utilizados pelas organizações enquanto 
ferramentas de auto-avaliação e orientação dos seus esforços de melhoria. Num processo de auto-avaliação, 
cada instituição avalia cada um dos itens dos critérios, baseando-se na percentagem de aproximação, 
desenvolvimento e resultados observados no todo da instituição relativamente ao item em causa. Depois de 
determinada a percentagem de satisfaçào do item, esta é convertida numa pontuação de acordo com as 
ponderações do próprio modelo. 

4.3.1.3 European Quality Award 

O European Quality Award foi criado, em 1988, pela European Foudation for Quality Management, com a 
missão de promover a excelência de forma sustentada na Europa. Este modelo baseia-se em nove conceitos 
fundamentais que são: 
a) Liderança; 
b) Política e Estratégia; 
c) Pessoas; 
d) Parcerias e Recursos; 
e) Processos; 
f) Resultados Clientes; 
g) Resultados Pessoas; 
h) Resultados Sociedade e 
i) Resultados Chave de Desempenho. 
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É em torno destes critérios que o progresso de uma organização no caminho da excelência é avaliado. Para 
cada sub-critério, as equipas de avaliação procedem à identificação de pontos fortes e áreas de melhoria, 
dando depois uma pontuação final a cada critério, de acordo com as respostas dadas a cada conjunto de 
questões. Da ponderação destes resultados parciais ocorre a obtenção dos valores finais para cada um dos 9 
critérios e de uma pontuação global final, que pode variar de 0 a 1000 pontos, quantificando, assim, o nível 
de excelência alcançado. 

4.3.1.4 Prémio Nacional da Gestão Pública Brasileira 
Este prémio foi criado em 1993, com base em modelos de prémios reconhecidos internacionalmente. O 
modelo deveria orientar as organizações públicas nessa transformação e, ao mesmo tempo, permitir 
avaliações comparativas de desempenho entre organizações públicas brasileiras e estrangeiras e mesmo com 
empresas e demais organizações do sector privado. A adopção sem adaptação dos modelos utilizados pelos 
prémios e sistemas existentes mostrava-se inadequada para as organizações públicas brasileiras, em função 
da natureza dessas organizações e da linguagem empresarial adoptada por esses modelos. A estratégia 
utilizada foi de adaptação da linguagem, de forma a respeitar a natureza pública das organizações brasileiras 
e, ao mesmo tempo, de preservação das características que definem todos os modelos analisados como de 
excelência em gestão. Não se trata de fazer concessões à gestão pública, mas de criar o entendimento 
necessário para dar viabilidade ao seu processo de transformação rumo à excelência administrativa, com base 
em padrões e práticas mundialmente aceites. 
 
O facto de este Prémio ter conquistado o apoio do governo, significa um grande avanço no processo de 

institucionalização que os seus mentores procuraram. Entretanto, de acordo com Selznick (1972), a 

instituição caracteriza-se pela sua perenidade, pelo que se considera prematuro dizer que este Prémio está 

institucionalizado. Porém, acredita-se que há uma tendência para que isto venha a ocorrer. 

 
Nota-se que o Prémio dá ênfase à dependência do governo. Assim, parece que esta relação de legitimação se 

torna um pouco ténue pois, no Brasil, a continuidade de políticas públicas não é muito comum. 

 
De acordo com a perspectiva Neo Institucional, percebe-se que o governo busca estabelecer uma crença de 

que o programa é necessário para o bom funcionamento do sector público, por intermédio de um conjunto de 

elementos responsáveis pela existência da estrutura organizacional em torno do mercado de certificação 

(Meyer & Rowam, 1991). Esta estrutura organizacional pode ser atribuída a uma complexa rede de relações e 

processos de troca e também pela existência de mitos racionais elaborados ou sistemas de convicção 

compartilhados (Meyer & Rowam, 1991). 

 
Nesta perspectiva, que acentua o papel dos elementos culturais, acredita-se que o governo tem por objectivo 

criar uma cultura de certificação e que o certificado de qualidade funciona como um símbolo de suposta 

qualidade, dentro do sistema cognitivo mais amplo, encabeçado pela ISO 9000, porém com uma relevante 

diferença: enquanto a ISO 9000 procura a sua legitimação por intermédio da sua credibilidade na sociedade, 

o sistema de certificação procura a sua legitimação na esfera política, ou seja, no ambiente institucional, por 
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intermédio do estabelecimento de uma convicção normativa (Meyer & Rowam) associada à distribuição de 

recursos públicos. 

 
A lógica é bastante clara: os Orgãos Públicos, como qualquer organização, necessitam de recursos 
financeiros para a sua sobrevivência. Se o programa é exigido pelo Governo Federal, detentor dos recursos, 
os Órgãos Públicos são praticamente obrigados a adoptarem esta certificação. Assim, nota-se a influência 
predominante do ambiente institucional, como factor indutor de mudança organizacional, em detrimento do 
ambiente técnico (Scott, 1987). 
 

4.4 Programa da Qualidade no Serviço Público Brasileiro 

A compreensão de que o maior desafio do sector público brasileiro é a gestão fez com que, na década de 90, 
se procurasse um novo modelo de gestão pública focado em resultados e orientado para o cidadão. 
 
Em 1997, o Programa da Qualidade no Serviço Público (PQSP) optou pelos critérios de excelência utilizados 
no Brasil e em diversos países do mundo. A estratégia empregue foi a utilização dos modelos usados pelos 
prémios e sistemas existentes com a adaptação da linguagem, ou seja, de explicação dos conceitos, mantendo 
o alinhamento em termos de critérios, pontuação e, principalmente, da essência de todos esses modelos 
existentes. A adaptação da linguagem cuidou de dois aspectos importantes: interpretar para o sector público 
os conceitos de gestão contidos nos modelos e preservar a natureza pública das organizações que integram o 
aparelho do Estado Brasileiro. 
 
A adopção da qualidade como instrumento de modernização da gestão pública brasileira deverá levar em 
conta, simultaneamente, a sua dimensão formal – que se refere à competência para produzir e aplicar 
métodos, técnicas e ferramentas – e a sua dimensão política – que se refere à competência para projectar e 
realizar organizações públicas que atendam às necessidades dos cidadãos. A gestão pela qualidade 
instrumentalizará o alcance da dimensão política na sua expressão mais ampla: a da cidadania. 
 
Os critérios de excelência do PNQ estão fundamentados nos seguintes valores: 

 Excelência dirigida ao cidadão: No sector público, a observância deste princípio significa servir o 
cidadão e a sociedade na condição de utilizadores de serviços e não a burocracia. Isso implica deixar 
de cumprir exclusivamente as normas e passar a procurar um novo referencial – externo – 
fundamentado na percepção dos utilizadores dos serviços prestados; 

 Gestão participativa: O estilo da gestão pública de excelência é participativo. Isto determina uma 
atitude para gerir com liderança, visando o máximo de cooperação das pessoas, reconhecendo a 
capacidade e o potencial diferenciado de cada um, harmonizando os interesses individuais e 
colectivos, a fim de conseguir a sinergia das equipas de trabalho. Uma gestão participativa genuína 
requer cooperação, partilha de informção e confiança para delegar, dando autonomia para atingir as 
metas. Como resposta, as pessoas tomam posse dos desafios e dos processos de trabalho nos quais 
participam, tomam decisões, criam, inovam e dão à organização um clima organizacional saudável; 

 Gestão baseada em processos e informações: O centro prático da acção da gestão pública de 
excelência é o processo, entendido como um conjunto de actividades inter-relacionadas ou 
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interactivas que transforma entradas (insumos) em saídas (serviços/produtos) com alto valor 
agregado. Gerir um processo significa planear, desenvolver e executar as suas actividades e avaliar, 
analisar e melhorar os seus resultados, proporcionando melhor desempenho à organização. A gestão 
de processos permite a transformação das hierarquias burocráticas em redes de unidades de alto 
desempenho. Os factos e dados gerados em cada um desses processos, bem como os obtidos 
externamente à organização, transformam-se em informações que apoiam a tomada de decisão e 
alimentam a produção de conhecimentos. Esses conhecimentos dão à organização pública alta 
capacidade para agir e inovar; 

 Valorização das pessoas: As pessoas fazem a diferença quando o assunto é o sucesso de uma 
organização. A valorização das pessoas presupõe dar autonomia para atingir as metas, criar 
oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento das potencialidades e reconhecer o bom 
desempenho; 

 Visão de futuro: A procura da excelência nas organizações públicas está directamente relacionada 
com a sua capacidade de estabelecer um estado futuro desejado que dê coerência ao processo 
decisório e que permita à organização antecipar-se a novas necessidades e expectativas dos cidadãos 
e da sociedade; 

 Aprendizagem organizacional: A aprendizagem deve ser internalizada na cultura organizacional, 
tornando-se parte do trabalho diário em todas as suas actividades, seja na constante procura da 
eliminação das causas dos problemas e de inovação, seja na motivação das pessoas pela própria 
satisfação de executarem as suas actividades sempre da melhor maneira possível; 

 Agilidade: A postura pró-activa está relacionada com a noção de antecipação e resposta rápida às 
mudanças do ambiente. Para tanto, a organização precisa antecipar-se no atendimento a novas 
necessidades dos seus utilizadores e das demais partes interessadas; 

 Foco nos resultados: O resultado é a materialização de todo o esforço da organização para atender às 
necessidades de todas as partes interessadas. O sucesso de uma organização é avaliado através dos 
resultados medidos por um conjunto de indicadores; 

 Inovação: Significa fazer mudanças significativas (tecnologia, métodos, valores) para melhorar os 
serviços e produtos da organização. A organização deve ser conduzida e gerida de forma a que a 
inovação se torne parte da cultura; 

 Controlo Social: A gestão das organizações públicas tem que estimular o cidadão e a própria 
sociedade a exercerem, activamente, o seu papel de guardiões dos seus direitos e dos seus bens 
comuns. 

 

4.5 Fundamentos do Modelo de Excelência 

Segundo a versão 2004 do Instrumento para Avaliação da Gestão Pública, o Modelo de Excelência em 
Gestão Pública foi concebido a partir da premissa de que é preciso ser excelente sem deixar de ser público. 
 
Esse modelo deve estar alicerçado em fundamentos próprios da gestão de excelência contemporânea, 
condicionados aos princípios constitucionais próprios da natureza de instituições públicas e aos critérios de 
excelência do PNQ. Juntos, definem o que se entende hoje por excelência em gestão pública. 
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4.5.1 Princípios Constitucionais 

Os princípios constitucionais, definidos no Artigo 37 da Constituição Federal do Brasil, são:  
 Legalidade: estrita obediência à lei. Nenhum resultado poderá ser considerado bom, nenhuma gestão 

poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da lei; 
 Moralidade: pautar a gestão pública por um código moral. Não se trata de ética (no sentido dos 

princípios individuais), mas de princípios morais de aceitação pública; 
 Impessoalidade: não fazer acepção de pessoas. O tratamento diferenciado restringe-se apenas aos 

casos previstos em lei. A cortesia, a rapidez do atendimento, a confiabilidade e o conforto são 
requisitos de um serviço público de qualidade e devem ser garantidos a todos os utilizadores, 
indistintamente. Em se tratando de uma organização pública, todos os seus utilizadores são 
preferenciais, são pessoas importantes; 

 Publicidade: ser transparente, dar publicidade aos dados e factos. Essa é uma forma eficaz de 
indução do controlo social. 

 Eficiência: fazer o que precisa ser feito, com o máximo de qualidade, ao menor custo possível. Não 
se trata de redução de custos de qualquer maneira, mas de procurar a melhor relação entre qualidade 
do serviço e qualidade do gasto. 

 

4.6 Caminhos para a Excelência 

Os critérios de excelência representam o mais alto nível dos modelos de gestão. A modernização da gestão 
das organizações deve ser feita de modo progressivo, bem planeado e programado, porque são mudanças 
com forte impacto, principalmente, nos hábitos das pessoas que, por isso, a elas reagem de forma negativa. 
Por isso, deve-se implementar primeiro o Sistema da Qualidade, para depois objectivar o modelo de gestão 
baseado nos critérios (Figura 4.2). 

 
Figura 4.2: Os Caminhos para Excelência. 
Fonte: adaptado de Moura, 2003. 
 
A partir do conhecimento da realidade da organização, pode-se desenvolver, a médio prazo, um programa da 
qualidade para organização do Sistema de Gestão da Qualidade. Depois, a organização pode desenvolver, a 
longo prazo, um programa de excelência na sua gestão. 
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4.7 Modelo de Excelência em Gestão Pública 

O Modelo de Excelência em Gestão Pública é composto por sete critérios, que compõem um sistema de 
gestão para as organizações do sector público brasileiro. Estes critérios, chamados de Critérios de Excelência, 
são: Liderança, Estratégias e Planos, Clientes e Sociedade, Informação e Conhecimento, Pessoas, Processos e 
Resultados. 
 
A Figura 4.3 representa, graficamente, a relação entre os sete critérios de Excelência em Gestão Pública 
preconizados pelo Programa da Qualidade no Serviço Público. 
 

 
Figura 4.3: Representação do Modelo de Excelência. 
Fonte: adaptado do Manual de Avaliação do PQSP. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004. 

4.7.1 Relação dos Critérios de Excelência com o PDCA 

O bloco da Figura 4.4 representa o Planeamento. Por meio da liderança forte da alta administração, que tem 
como foco a missão da organização e as exigências dos seus clientes, os serviços/produtos e os processos são 
planeados e as estratégias traçadas. 
 
O bloco da Figura 4.5 representa a Execução. Neste espaço concretiza-se a acção, que transforma os 
objectivos da organização e as metas dos planos em resultados. 
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Figura 4.4: Bloco que Representa o Planeamento. 
Fonte: adaptado do Manual de Avaliação do PQSP. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 2004. 
 
 

 
Figura 4.5: Bloco que Representa o Desenvolvimento. 
Fonte: adaptado do Manual de Avaliação do PQSP. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004. 
 
O bloco da Figura 4.6 representa o Controlo. Neste espaço, é possível avaliar o desempenho da organização: 
o atendimento ao cidadão; a qualidade do serviço; o uso de recursos; a gestão das pessoas e o relacionamento 
com a sociedade. 
 
O bloco da Figura 4.7 representa a Acção Correctiva. Neste espaço, a organização age para corrigir e 
melhorar as suas práticas de gestão e, consequentemente, o seu desempenho. 
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Figura 4.6: Bloco que Representa o Controlo. 
Fonte: adaptado do Manual de Avaliação do PQSP. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004. 
 
 

 
Figura 4.7: Bloco que Representa a Acção Correctiva. 
Fonte: adaptado do Manual de Avaliação do PQSP. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004. 
 

4.8 Critérios  

Para efeito de avaliação da qualidade da gestão pública, as sete partes do Modelo de Excelência em Gestão 
Pública foram transformadas em sete Critérios para Avaliação da Gestão Pública, aos quais foram 
incorporados referências de excelência (requisitos) a partir dos quais a organização pública pode implementar 
ciclos contínuos de avaliação e melhoria da sua gestão. 

4.8.1 Critério Liderança 

O critério Liderança aborda o modo como está estruturado o sistema de liderança da organização, ou seja, a 
sua composição e o seu funcionamento. Aborda como a alta administração, a partir das macroorientações do 
governo, actua pessoalmente para definir e disseminar, entre os colaboradores, os valores, as políticas e as 
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orientações estratégicas, levando em consideração as necessidades de todas as partes interessadas, 
orientando-as na busca do desenvolvimento institucional, do seu desenvolvimento individual, estimulando a 
iniciativa e a criatividade. O critério também aborda o modo como a alta administração analisa, criticamente, 
o desenvolvimento global da organização e a forma como as práticas relativas ao sistema de liderança são 
avaliadas e melhoradas. 

4.8.2 Critério Estratégias e Planos 

O critério Estratégias e Planos aborda a forma como a organização, a partir da sua visão de futuro, formula as 
suas estratégias e as desdobra em planos de acção de curto e longo prazo. Aborda, particularmente, como a 
organização utiliza as informações sobre os clientes e sobre o seu próprio desempenho para estabelecer as 
estratégias, de forma a assegurar o alinhamento e a implementação das mesmas, visando o atendimento da 
sua missão e a satisfação das partes interessadas. O critério também inclui o modo como é definido e 
implementado o sistema de medição do desempenho global da organização. Reflecte, ainda, a forma como as 
práticas relativas com a formulação, desdobramento/operacionalização das estratégias e planeamento da 
medição do desempenho são avaliadas e melhoradas. 

4.8.3 Critério Cidadãos e Sociedade 

O critério Cidadãos e Sociedade examina a forma como a organização, no cumprimento das suas 
competências institucionais, identifica e entende os clientes dos seus serviços/produtos e as suas respectivas 
necessidades, antecipando-se a elas. Examina, também, o modo como divulga os seus serviços/produtos e 
acções visando reforçar a sua imagem institucional e como estreita o seu relacionamento com os clientes e 
mede e intensifica a sua satisfação. O critério examina, ainda, a forma como a organização aborda as suas 
responsabilidades perante a sociedade e as comunidades directamente afectadas pelas suas actividades e 
serviços/produtos e como estimula a cidadania. Reflecte, ainda, a forma como as práticas relativas ao 
conhecimento mútuo, ao relacionamento com os clientes e à interacção com a sociedade são avaliadas e 
melhoradas. 

4.8.4 Critério Informação e Conhecimento 

O Critério Informação e Conhecimento aborda o modo como a organização gere as informações e os 
indicadores de desempenho mais importantes da organização e dos seus referenciais comparativos e como é 
feita a gestão do conhecimento na organização. Aborda, também, a forma como as práticas relativas à gestão 
da informação da organização, à gestão da informação comparativa e à gestão do conhecimento são avaliadas 
e melhoradas. 

4.8.5 Critério Pessoas 

O Critério Pessoas aborda o modo como a organização prepara e estimula as pessoas para desenvolver e 
utilizar o seu pleno potencial, em alinhamento com as estratégias da organização. Este critério também 
aborda os esforços para criar e manter um ambiente que conduza à excelência no desempenho, à plena 
participação e ao crescimento individual e institucional. Aborda, ainda, o modo como as práticas relativas ao 
sistema de trabalho, capacitação e desenvolvimento e qualidade de vida são avaliadas e melhoradas. 
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4.8.6 Critério Processos 

Este critério aborda os principais aspectos do funcionamento interno da organização, incluindo a estruturação 
dos seus processos com base nas suas competências legais, a definição dos seus serviços com foco nas 
necessidades dos cidadãos, a implementação e operacionalização dos seus processos finalísticos, de apoio, 
orçamentários e financeiros e os relativos aos processos de suprimento. Aborda, portanto, o modo como os 
principais processos da organização são definidos, estruturados, implementados, geridos e aperfeiçoados, 
para obter um melhor desempenho e para melhor atender às necessidades dos cidadãos. Aborda, também, as 
práticas relativas à gestão de processos finalísticos, de apoio, orçamentários e financeiros e relativos aos 
fornecedores. 

4.8.7 Critério Resultados 

O critério resultados trata: a evolução do desempenho da organização em relação à satisfação dos seus 
cidadãos, considerando o atendimento ao universo potencial de cidadãos e também a melhoria dos seus 
serviços/produtos e dos processos organizacionais; a satisfação, avaliação, bem-estar, educação e capacitação 
das pessoas; a gestão dos fornecedores e o cumprimento das metas e aplicação dos recursos orçamentários e 
financeiros. Aborda, ainda, os níveis de desempenho em relação a referenciais comparativos adequados. 

4.9 Itens de Avaliação 

Para efeito de avaliação, as partes que compõem o Modelo de Avaliação da Gestão Pública foram 
transformadas em Critérios de Avaliação. Estes Critérios são constituídos por itens que descrevem os 
requisitos relativos às práticas de gestão e aos resultados. 
A escala de pontuação compreende intervalos de 0 (zero) a 1.000 (mil) pontos, conforme a Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Critérios e Itens de Avaliação e Pontuações Máximas. 

Critérios Itens Pontos 
1 Liderança            90 

1.1 Sistema de liderança       30 
1.2 Cultura da Excelência       30 
1.3 Análise crítica do desempenho global     30 

2 Estratégias e Planos          90 
2.1 Formulação das estratégias     30 
2.2 Desdobramento e operacionalização das estratégias   30 
2.3 Formulação do sistema da medição do desempenho   30 

3 Cidadãos e Sociedade          90 
3.1 Imagem e conhecimento mútuo     30 
3.2 Relacionamento com os cidadãos-utilizadores    30 
3.3 Interação com a sociedade      30 

4 Informação e Conhecimento          90 
4.1 Gestão das informações da organização     30 
4.2 Gestão das informações comparativas     30 
4.3 Gestão do capital intelectual      30 

5 Pessoas            90 
5.1 Sistemas de trabalho      30 
5.2 Educação e capacitação     30 
5.3 Qualidade de vida      30 

6 Processos           90 
6.1 Gestão de processos finalísticos    30 
6.2 Gestão de processos de apoio     20 
6.3 Gestão de processos de suprimento    20 
6.4 Gestão orçamentária e financeira    20 

7 Resultados                       460 
7.1 Resultados relativos aos cidadãos-utilizadores ..              100 
7.2 Resultados relativos à interação com a sociedade   50 
7.3 Resultados orçamentários e financeiros    60 
7.4 Resultados relativos às pessoas     60 
7.5 Resultados relativos a suprimento     40 
7.6 Resultados relativos aos serviços e produtos    90 
7.7 Resultados dos processos de apoio e organizacionais  60 

Total de Pontos 1000
Fonte: adaptado do Manual de Avaliação do PQSP. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004. 
 

4.10 Sistema de Pontuação 

O sistema de pontuação prevê três dimensões de avaliação dos critérios e respectivos itens: quanto aos 
métodos utilizados, quanto à aplicação desses métodos e quanto aos resultados obtidos. 
 
Cada Item está classificado em uma das duas situações abaixo: 

 Métodos e aplicação; 
 Resultados. 

 
Cada uma das três dimensões subdivide-se em factores de avaliação, conforme a Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2: Subdivisão das Três Dimensões em Factores de Avaliação. 

Dimensão Factores 
Método 
 

● Adequação 
● Exemplaridade 

Aplicação 
 

● Disseminação 
● Continuidade 

Resultados ● Relevância 
● Desempenho 
● Tendência 

Fonte: adaptado do Manual de Avaliação do PQSP. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004. 
 

4.10.1 Método e Aplicação 

O método é pontuado em função dos seguintes factores: 
 Adequação – grau de atendimento aos requisitos do item, considerando-se o perfil da organização; 
 Exemplaridade – grau de pró-actividade, inovação ou refinamento das práticas de gestão, 

considerando-se o perfil da organização. 
 
A aplicação refere-se à disseminação e ao uso do método. É pontuada em função dos seguintes factores: 

 Disseminação – grau de implementação das práticas de gestão, horizontal e verticalmente, nas áreas, 
nos processos, serviços/produtos e/ou nas partes consideradas pertinentes da organização, 
considerando-se o seu perfil, o método descrito e os resultados apresentados; 

 Continuidade – grau de utilização das práticas de gestão de maneira periódica e ininterrupta. 
Utiliza-se a Tabela 4.3 para pontuação do método e da aplicação. 
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Tabela 4.3: Tabela para o Método e a Aplicação. 

Adequação/Exemplariedade Disseminação/Continuidade % 
● Práticas adequadas a todos os requisitos do 
Item. 
● Práticas pró-activas, sendo muitas inovadoras 
ou refinadas. 

● Práticas disseminadas em todas as áreas, 
processos, serviços/produtos e/ou pelas partes 
interessadas pertinentes. 
● Uso continuado, sem lacunas ou variações. 

 
 

100 

● Práticas adequadas a quase todos os 
requisitos do Item, atendendo necessáriamente 
ao requisito de aprendizagem. 
● Maioria das práticas pró-activas, sendo 
algumas inovadoras ou refinadas. 

● Práticas disseminadas em todas as áreas, 
processos, serviços/produtos e/ou pelas partes 
interessadas pertinentes. 
● Uso continuado, com algumas lacunas ou 
variações. 

 
 

80+/-
10 

● Apresenta a maioria dos resultados relevantes 
para a determinação do desempenho do Item. 
●Desempenho superior ou equivalente ao das 
informações comparativas adequadas apresen-
tadas para alguns resultados relevantes. 

● Tendências favoráveis para a maioria dos 
resultados relevantes. 
 

 
50+/-

10 

● Apresenta alguns resultados relevantes para a 
determinação do desempenho do Item. 
● Desempenho inferior ao das informações 
comparativas adequadas apresentadas para 
todos os resultados relevantes, ou nenhuma 
informação comparativa apresentada. 

●Tendências favoráveis em alguns resultados 
relevantes, ou em estágios iniciais de 
desenvolvimento. 

 
 

20+/-
10 

● Resultados irrelevantes ou não apresentados. ● Tendências desvaforáveis para todos os 
resultados relevantes ou impossibilidade de 
avaliação de tendências.

 
0 

Fonte: adaptado do Manual de Avaliação do PQSP. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004. 
 

4.10.2 Resultados 

Os resultados referem-se às consequências da aplicação do método. Os resultados da organização 
(apresentados na Tabela 4.1 nos itens 7.1 a 7.7) são pontuados em função dos seguintes factores: 

 Relevância – grau de relação existente entre o conjunto de resultados apresentados e as práticas de 
gestão implementadas, bem como o grau de importância dos resultados para a determinação do 
desempenho global da organização, considerando-se o seu perfil, estratégias e planos de acção e os 
seus processos; 

 Desempenho – níveis actuais dos resultados em relação às informações comparativas pertinentes 
(definidas na Tabela 4.1 no item 4.2); 

 Tendência – o comportamento do conjunto de resultados ao longo do tempo. 
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Para pontuar os resultados, utiliza-se a Tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Pontuação dos Resultados. 

Relevância/Desempenho Tendência % 
● Apresenta todos os resultados relevantes para a determinação do 
desempenho do Item. 
● Desempenho superior ao das informações comparativas 
adequadas apresentadas para todos os resultados relevantes, sendo 
referencial de excelência de alguns deles. 

● Tendências favoráveis 
para todos os resultados 
relevantes. 

 
 
100 

● Apresenta quase todos os resultados relevantes para a 
determinação do desempenho do Item. 
● Desempenho superior ao das informações comparativas 
adequadas apresentadas para a maioria dos resultados relevantes. 

● Tendências favoráveis 
para a maioria dos resul-
tados relevantes, sem ten-
dências desfavoráveis para 
os resultados relevantes. 

 
80+/- 
10 

● Apresenta a maioria dos resultados relevantes para a 
determinação do desempenho do Item. 
● Desempenho superior ou equivalente ao das informações compa-
rativas adequadas apresentadas para alguns resultados relevantes. 

● Tendências favoráveis 
para a maioria dos 
resultados relevantes. 

 
50+/- 
10 

● Apresenta alguns resultados relevantes para a determinação do 
desempenho do Item. 
● Desempenho inferior ao das informações comparativas adequadas 
apresentadas para todos os resultados relevantes, ou nenhuma 
informação comparativa apresentada. 

● Tendências favoráveis em 
alguns resultados relevantes, 
ou em estágios iniciais de 
desenvolvimento. 

 
20+/- 
10 
 

● Resultados irrelevantes ou não apresentados. ● Tendências desfavoráveis 
para todos os resultados re-
levantes ou impossibilidade 
de avaliação de tendências. 

 
0 

Fonte: adaptado do Manual de Avaliação do PQSP. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004. 

4.10.3 Faixas de Pontuação Global 

A composição da pontuação dos vinte e seis Itens dos Critérios gerará a pontuação global, que se enquadrará 
numa das nove faixas seguintes, cujo significado é descrito na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5: Faixas de Pontuação Global. 

N◦ Posição Pontuação Estágio da Organização 
 Alta 951 - 1000 Práticas inovadoras, altamente refinadas, com plena aplicação. Resultados 

totalmente relacionados às práticas, com tendências muito favoráveis e ní-
veis de desempenho excelentes. Liderança nacional e internacional, reco-
nhecido como referencial de excelência 

9 Média 901 - 950 
 Baixa 851 - 900 

 Alta 817 - 850 Práticas muito refinadas, algo inovadoras e muito bem aplicadas, sem 
lacunas ou variações nas áreas e processos principais. Resultados 
importantes e relacionados com a maioria das práticas e com tendências 
favoráveis em praticamente todos. Referência de excelência na sua área. 

8 Média 784 - 816 
 Baixa 751 - 783 

 Alta 717 - 750 Práticas pró-activas, sendo algumas inovadoras e refinadas, com boa 
evidência de continuidade e maturidade na maioria das áreas e processos 
principais. Existe boa base para ampliar a disseminação das práticas 
implementadas, com tendências favoráveis na maioria das áreas. Em 
algumas áreas pode ser líder no ramo ou referencial de excelência. 

7 Média 684 - 716 
 Baixa 651 - 683 

 Alta 617 – 650 Práticas adequadas e eficazes para a maioria dos requisitos, na maioria pró-
activas e de uso continuado, sem deficiências significativas, disseminadas 
na maioria das áreas e processos principais. Tendências favoráveis nos 
resultados da maioria das áreas importantes para o sucesso da organização, 
com desempenho superior às comparações em alguns resultados. 

6 Média 584 - 616 
 Baixa 551 - 583 

 Alta 517 - 550 Práticas adequadas e eficazes para alguns requisitos de todos os Itens, sen-
do algumas pró-activas, com uso continuado para muitas áreas e processos, 
mas a aplicação em alguns deles ainda está em estágios iniciais. Tendências 
favoráveis e desempenho superior às comparações em alguns resultados. 

5 Média 484 - 516 
 Baixa 451 - 483 

 Alta 417 - 450 Práticas adequadas para os requisitos da maioria dos Itens, algumas sendo 
pró-activas e a aplicação em algumas das principais áreas e processos é 
muito recente para demonstrar resultados. Tendências favoráveis, porém, 
em algumas áreas importantes para o sucesso da organização, as tendências 
de melhoria são recentes. Início de uso de informações comparativas, sendo 
o desempenho similar às comparações em alguns resultados. 

4 Média 384 - 416 
 Baixa 351 – 383 

 Alta 317 – 350  Práticas adequadas aos requisitos de alguns Itens, reactivas, com inicío de 
uso continuado. Entretanto, existem lacunas importantes nos métodos e na 
aplicação em alguns Itens dos Critérios. Primeiros estágios quanto à 
obtenção de resultados decorrentes das práticas de gestão, com algumas 
tendências sendo favoráveis. 

3 Média 284 - 316 
 Baixa 251 - 283 

 Alta 217 - 250 Práticas nos primeiros estágios de desenvolvimento e implantação, 
existindo lacunas significativas na aplicação da maioria delas. Começam a 
aparecer alguns resultados decorrentes da aplicação das práticas 
implementadas, com algumas tendências favoráveis. 

2 Média 184 - 216 
 Baixa 151 - 183 

 Alta 101 – 150 Estágios muito preliminares de desenvolvimento de práticas de gestão. Não 
se pode considerar que os resultados decorram das práticas implementadas. 1 Média   51 - 100 

 Baixa     0 - 50 
Fonte: adaptado do Manual de Avaliação do PQSP. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004. 
 

4.11 Considerações 

O sucesso de uma instituição pauta-se em saber que, por mais desenvolvida e organizada que seja e por 
melhores os resultados que tenha obtido, ainda existe muito espaço para a melhoria. Este é o conceito de 
melhoria contínua, que pode ser implementado de diversas maneiras nas instituições. A melhoria, na 
organização do sistema ou no modo de gestão, deve ser sistémica e gerida continuamente, estabelecendo 
novos níveis de resultados que se desejam obter. Deve haver, também, a contínua preocupação com o 
desenvolvimento de talentos humanos, a melhoria dos processos e o uso de recursos, entre outros. 
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Uma vez definido e estabelecido um nível de organização na instituição pautada pelos conceitos da 
qualidade, a gestão deve ser direccionada para a busca de resultados cada vez mais satisfatórios, para que os 
clientes sejam atendidos cada vez melhor e os custos sejam sempre reduzidos. Em suma, sejam criadas as 
condições para que a Instituição possa continuar existindo e de um modo cada vez melhor. 
 
Esta sistemática procura de resultados melhores, de modo contínuo e sistémico, constitui a busca da 
excelência de actuação das organizações. No caso da UFPel, o caminho passa pela definição do modo de 
gestão, tendo como referência os critérios do Prémio Nacional da Qualidade e o seu sistema de avaliação 
global, pois este prémio é o que mais se identifica com as caracteríscas peculiares da UFPel, mas também por 
tratar-se de uma exigência governamental, possuindo, assim, legitimação na esfera política. Além disso, a 
própria organização pode definir os seus requisitos de excelência, por meio de uma visão estratégica e de 
futuro. Esta preocupação em melhorar constantemente, visando a excelência na actuação, é o que realmente 
caracteriza e diferencia uma organização bem sucedida. 
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CAPÍTULO V – Estratégias Metodológicas da Investigação 

 

5.1 Introdução 

Este capítulo destina-se discorrer a respeito da natureza, dos objectivos, das características e da 
operacionalização da pesquisa, tendo por base observar o desdobramento da aplicabilidade dos critérios dos 
ítens de avaliação do PNQ (versão 2004). Compreende a análise de um modelo de gestão padrão de 
qualidade na administração de um departamento de um estabelecimento público de ensino superior. Visa, 
ainda, as considerações em torno da vocação inovadora da instituição, da sua capacidade para assimilar uma 
nova cultura e, consequentemente, para identificar competências e habilidades aplicáveis no planeamento 
estratégico e na implementação de procedimentos agregadores de valor para resistir à competitividade no seu 
campo de actuação. Sendo assim, apresenta-se o estudo de caso como estratégia da pesquisa. 
 

5.2 Tipo de Estudo 

O método de investigação que caracteriza esta pesquisa é o estudo de caso que, como destaca Triviños 
(1987), “objectiva a obtenção de um conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada”. 
 
Yin (2001) salienta que “o estudo de caso é uma forma de se fazer pesquisa empírica, que investiga 
fenómenos contemporâneos dentro do seu contexto de vida real, em situações em que as fronteiras entre o 
fenómeno e o contexto não estão claramente estabelecidas”. 
 
Segundo Yin (2001), “embora o estudo de caso seja uma forma distintiva de investigação empírica, muitos 
pesquisadores demonstram um certo desprezo para com a estratégia”, sendo este visto, muitas vezes, como 
uma forma indesejável de investigação, por fornecer pouca base para se fazer uma generalização científica, 
por mostrar visões tendenciosas e por, frequentemente, tomar muito tempo. 
 
Mas, também existe uma grande vantagem neste método, que “consiste no facto de permitir ao investigador a 
possibilidade de se concentrar num caso específico ou situação e de identificar, ou tentar identificar, os 
diversos processos interactivos em curso” (Bell, 2002). Segundo a mesma autora “os estudos de caso podem 
ser levados a cabo com o intuito de observar e consubstanciar uma investigação”. 
 
Esta foi, pois, a metodologia escolhida, por se mostrar mais adequada, tendo em conta que não se pretendia 
generalizar as conclusões obtidas a partir da análise da organização para outras organizações. 
 

5.3 Classificação da Pesquisa 

Segundo Selltiz (1987), as pesquisas são classificadas de acordo com o tipo de conhecimento que se pode 
alcançar em função do objecto a ser investigado, podendo estes ser exploratórios, descritivos e causais. Os 
primeiros pressupõem um conhecimento inicial muito pequeno, tendo-se como propósito da investigação 
levantar alguns pressupostos sobre o assunto, de tal forma que possam servir de referência para estudos 
posteriores mais complexos. O modelo descritivo, por sua vez, pressupõe uma base de conhecimento 
preliminar e tem por vocação descrever as características do objecto. Busca, a partir de uma base conceptual, 



 
                                                                                                CAPÍTULO V – Estratégias Metodológicas da Investigação 

 

59 

relacionar e explicar o que foi encontrado na realidade. Já os estudos causais são mais complexos e procuram 
estabelecer relações de causa e efeito entre duas ou mais variáveis para a construção de conhecimento mais 
preciso da realidade. Tomando-se esta classificação, pode-se afirmar que este estudo tem um carácter 
exploratório, com alguns aspectos descritivos dos fenómenos observados a partir da identificação da 
instituição e da sua gestão. 
 

5.4 Hipóteses 

Conforme o demonstrado no Capítulo II, a sociedade actual está a enfrentar mudanças radicais que obrigam 
as organizações de toda a ordem a rever os seus conceitos e as suas práticas de gestão. A Universidade 
pública brasileira está distante desta realidade, mostrando-se arcaica, tradicional, com problemas de 
autoritarismo e academicismo. 
 
Entendeu-se que a sua permanência nesse estágio põe em risco a sua identidade e a sua capacidade de 
sobrevivência. Entendeu-se, ainda, que qualquer que seja a concepção que se tenha de educação ela não basta 
para a construção de um modelo. A sua efectivação exige métodos, recursos e processos específicos que se 
repercutam em acções e reacções num dado local. É neste contexto que surge esta proposta de criação do 
sistema da qualidade. O seu objectivo é a criação de uma nova cultura, com uma nova linguagem que inclui e 
trata o aluno como cliente e a universidade como empresa. As hipóteses de trabalho são: 

 A adopção do modelo de gestão da qualidade do PQSP pode ser uma oportunidade para as 
universidades públicas, devendo-se esta adopção, principalmente, aos mecanismos coercitivos que 
actuam neste sector; 

 A procura da qualidade contínua poderá harmonizar-se com os fins essenciais da educação; 
 A Universidade, notadamente a pública, tornando-se uma prestadora de serviços num ambiente de 

reconhecida concorrência, sob um modelo de gestão similar aos praticados pelas empresas privadas, 
não deixará de cumprir a sua missão fundamental: contribuir para a formação de uma sociedade que 
seja capaz de perseguir, permanentemente, o desenvolvimento do ser humano e o bem comum. 

 

5.5 Recolha de Dados 

Este estudo apresenta uma índole qualitativa, porque se deu ênfase às especificidades de um fenómeno em 
termos das suas origens, da “sua razão de ser”, “do como”, da construção de significados e do senso comum 
na interpretação de alguns elementos subjectivos (não quantificáveis) em situações nas quais a evidência 
qualitativa foi mais acentuada do que a informação quantitativa (estatística). 
 
Permitiu-se centralizar as observações nas experiências, nas expressões de sentimentos e no comportamento 
das pessoas (Santos e Parra Filho, 1998). 
 
A recolha de dados e informações foi efectuada recorrendo à análise documental, a entrevistas semi-
estruturadas, questionários e observações. Foram reunidas numerosas e detalhadas informações, com vista a 
apreender a totalidade da situação. 
 
Para atingir o objectivo do estudo, descrito no início desta pesquisa, foram recolhidos dois tipos de dados: 



 
                                                                                                CAPÍTULO V – Estratégias Metodológicas da Investigação 

 

60 

a) Dados primários: são os dados recolhidos pela primeira vez pelo pesquisador para consolidar os 
objectivos da pesquisa em andamento. Como técnicas de recolha de dados foram utilizadas entrevistas, 
observação directa e questionários. 
 
A entrevista, segundo Selltiz et al (1987), “é bastante adequada para a obtenção de informações sobre o que 
as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como sobre 
as suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes”. 

 
A observação consiste no registo de comportamentos, factos e acções relacionados com o objectivo da 
pesquisa no momento da sua ocorrência e não envolve questionamentos e respostas verbais ou escritas. 
 
O questionário, segundo Pardal (1995), “é um instrumento de recolha de informação, preenchido pelo 
informante”. 
 
Na primeira etapa foram entrevistados a Reitora, o Vice-Reitor, a Pró-Reitora de Graduação, a Directora do 
DRA, o Coordenador do Comité da Qualidade, 4 servidores do DRA e 10 professores. Depois, foi aplicado 
um questionário a 15 alunos e 5 ex-alunos que estavam a utilizar os serviços do DRA. A amostra dos 
professores, dos alunos e ex-alunos foi aleatória levando-se em consideração algumas dificuldades no acesso 
à população relevante. Procurou-se, no caso dos alunos, uma abordagem directa, no hall de entrada do DRA, 
para evitar a perturbação das aulas e, principalmente, para obter a opinião dos alunos que usam os serviços do 
departamento. A etapa caracterizou-se por entrevistas formuladas a partir de questionários semi-estruturados. 
 
A observação tornou-se relevante a partir do momento em que o pesquisador necessitou de verificar se os 
dados e informações recolhidos representavam a realidade organizacional. Para além disso, permitiu recolher 
outros dados que não puderam ser obtidos pela via da entrevista. Em função disto, a observação participante 
tornou-se mais adequada, permitindo a participação real do observador na organização. 
 
b) Dados secundários: são aqueles que já foram recolhidos, tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados, 
com outros propósitos que não atender às necessidades da pesquisa em andamento, e que se encontram à 
disposição do pesquisador. A técnica de recolha de dados secundários foi a análise documental. 
 
Segundo Richardson et al. (1985), a análise documental “pode ser definida como a observação que tem como 
objecto não os fenómenos sociais, quando e como se produzem, mas as manifestações que registam estes 
fenómenos e as ideias elaboradas a partir deles”. 
 
A análise documental consiste numa série de operações que visam estudar e analisar um ou vários 
documentos para descobrir as circunstâncias sociais e económicas com as quais podem estar relacionados. O 
método mais conhecido de análise documental, segundo Gil (1987), é o histórico, o qual, através do estudo 
de documentos, tem por objectivo a investigação de factos sociais e suas relações com o tempo sócio-cultural 
cronológico. Pode propiciar ao pesquisador dados suficientemente ricos para evitar a perda de tempo com um 
levantamento de campo a partir da análise dos seguintes documentos: arquivos históricos, registos 
estatísticos, diários, actas, biografias, jornais, revistas e outros. 
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Neste estudo, consultaram-se periódicos, documentos internos da organização, registos de arquivos, livros, 
trabalhos de dissertação e teses, relatórios e leis. Estes dados foram obtidos através de consulta a publicações 
especializadas, revistas e jornais especializados. Para identificar as informações relacionadas com o assunto 
em estudo e que eram de interesse para o pesquisador, tornou-se necessário realizar: 

 leitura preliminar - para se ter um conhecimento do assunto; 
 leitura selectiva - para se identificar os assuntos pertinentes à pesquisa; 
 leitura reflexiva - para se entender o assunto através do estudo crítico; 
 leitura interpretativa. 

 
Assim, foram consideradas pertinentes e úteis as informações que serviram para confirmar, rectificar ou 
negar os objectivos do presente estudo. Em relação ao processo de recolha de dados, convém ainda destacar 
que os dirigentes e as demais pessoas envolvidas no processo foram bastante receptivos, facilitando o 
trabalho. Os contactos com a organização prolongaram-se por um período de seis meses, levando-se em 
conta a necessidade da presença do pesquisador na organização em várias ocasiões para esclarecer dúvidas. 
 
Os dados recolhidos foram tratados de forma qualitativa. Segundo Bogdan (apud Godoy, 1995), este tipo de 
pesquisa apresenta as seguintes características básicas: 

 tem o ambiente natural como fonte directa de dados e o pesquisador como instrumento fundamental; 
 é descritiva; 
 os pesquisadores reconhecem que os resultados obtidos através das entrevistas e das observações 

representam a percepção da realidade por parte das pessoas pesquisadas e, portanto, é fundamental a 
combinação de vários métodos de recolha de dados, permitindo a triangulação dos mesmos; 

 os pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise dos seus dados e 
 a pesquisa qualitativa permite não somente a análise e investigação do resultado final, mas também 

do processo que levou ao resultado investigado. 
 

5.6 Considerações 

A estratégia assumida para o estudo chegar à veracidade dos factos foi o Estudo de Caso. Este método é 
indicado para esta pesquisa, tendo em vista que se trata de um caso específico e que é considerado típico ou 
ideal para explicar a situação em estudo, permitindo tratar o problema com maior profundidade e 
possibilitando assim uma maior integração dos dados. 
 
O estudo de caso depende da cooperação e da boa vontade das pessoas, que constituem uma das fontes de 
informação para o desenvolvimento da pesquisa, servindo assim para ampliar o conhecimento a respeito do 
tema em estudo. 
 
Cabe ressaltar a importância deste método de estudo, de o caso escolhido ter efectivamente condições de 
contribuir para os objectivos propostos, sendo relevante para a clarificação do problema e o aprofundamento 
do tema. 
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CAPÍTULO VI - Apresentação do Estudo de Caso 

 

6.1 Introdução 

O presente capítulo tem por objectivo identificar a instituição a ser analisada e apresentar o estudo de caso 
objecto desta dissertação, utilizando-se o instrumento de avaliação do PQSP como método a ser aplicado no 
DRA da UFPel, no sentido de se obter parâmetros para elaboração de um plano de melhorias que permita 
alcançar a excelência neste Departamento. 
 
É apresentado um relatório descritivo que segue todos os itens exigidos pelo PQSP, servindo este como base 
para o desenvolvimento de uma proposta de melhoria. 
 

6.2 Escolha da Instituição 

A escolha da unidade de análise recaiu sobre o Departamento de Registos Académicos de uma Universidade 
pública pelos seguintes factores: 

 Facilidade de Acesso; 
 Desafio de preparar as directrizes para um Departamento de Registos Académicos de uma 

Instituição Pública e 
 Interesse da Alta Administração da instituição em implementar um sistema da qualidade dentro 

deste Departamento, pois considera o mesmo um ponto nevrálgico dentro da organização. 
 

6.3 Caracterização da Instituição 

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi criada pelo Decreto-Lei No 750, de 08 de Agosto de 1969 e 
desenvolve as actividades de ensino, pesquisa e extensão em cinco áreas fundamentais: 

 Ciências Agrárias; 
 Ciências Biológicas; 
 Ciências Exactas e Tecnologia; 
 Ciências Humanas e 
 Letras e Artes. 

 
Existem, actualmente, 55 Departamentos responsáveis pela execução das actividades, distribuídos em vinte 
unidades académicas de nível superior (06 Institutos Básicos, 12 Faculdades, Escola Superior de Educação 
Física e Conservatório de Música, o ensino de pós-graduação e o desenvolvimento e coordenação de planos 
de pesquisa e extensão). A Universidade é, também, responsável pelo ensino técnico e educação profissional 
e, para tanto, conta com um Conjunto Agrotécnico, que tem dez unidades especiais, que dão apoio às 
actividades didáctico-pedagógicas e produção de três cursos técnicos. 
 
A Administração Superior da Universidade, responsável pelo apoio às actividades académicas, é composta 
pela Reitoria, o Biotério Central, o Centro Agropecuário da Palma, o Centro de Informática, as 
Coordenadorias de Assuntos Estudantis e Comunitários e a de Comunicação Social, Procuradoria Jurídica, 
Auditoria Interna, Assessoria Especial, Agência para Desenvolvimento da Lagoa Mirim, Centro de 
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Integração do Mercosul e cinco Pró-Reitorias: Administrativa, Extensão e Cultura, Graduação, Pesquisa e 
Pós-Graduação e Planeamento e Desenvolvimento. 
 
O órgão supremo da Universidade, com funções normativas, consultivas e deliberativas é o Conselho 
Universitário, que é composto pelo Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores, Directores de Unidade de Ensino, 
representantes dos Corpos Docente, Discente e Técnico-Administrativo, representantes do Conselho Director 
da Fundação, do Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão (COCEPE) e da Comunidade. 
 

6.4 Histórico da Qualidade na UFPel 

O Comité da Qualidade e Produtividade da UFPel foi criado pela Portaria 898/01 de 19/11/2001, com 
atribuições de disseminar os Critérios da Qualidade e estimular acções voltadas para a mesma. Este Comité 
participa activamente junto do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP) e do Programa da 
Qualidade do Serviço Público (PQSP), realizando uma formação anual para avaliadores, tanto internos como 
externos, nos dois programas. 
 
A UFPel, no cumprimento da sua Missão e Visão, vem desenvolvendo a melhoria da sua gestão, com a 
integração de acções voltadas para a qualidade e melhoria da organização, com o desenvolvimento de 
projectos dentro do Comité, junto do Ministério do Planeamento Orçamento e Gestão e com a avaliação da 
Instituição como um todo, o que resultou na obtenção de um Certificado de Qualidade, pela pontuação 
atingida nas avaliações interna e externa realizadas. 
 

6.5 O Departamento de Registos Académicos 

O DRA faz parte da Pró-Reitoria de Graduação e administra a vida académica dos alunos, visando 
disponibilizar informações e dados sobre a oferta de serviços e cursos de graduação. A Figura 6.1 mostra a 
estrutura organizacional do DRA. 

 
Figura 6.1: Organigrama do DRA. 
Fonte: adaptado do Plano de Acção 2003 da UFPel. 

Conselho Universitário

Reitora

Vice-Reitor

COCEPE

Pró-Reitoria de Graduação

Departamento de Registos Académicos

Secção de Cadastro Secção de Currícu-
los e Históricos 

Secção de Matrícu-
las e Programação 

Secção de Regis-
tros de Diplomas 

Secção de 
Atendimento 
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6.5.1 Competências Básicas 

As competências básicas do DRA são: 
 Emitir diplomas e certificados para os próprios cursos; 
 Registar diplomas; 
 Registar certificados; 
 Revalidar diplomas de graduação e pós-graduação; 
 Averbar apostilas; 
 Registar apostilas de outras universidades; 
 Confirmar registos de consulados, embaixadas, Polícia Federal e Conselhos Regionais; 
 Codificar as novas disciplinas; 
 Controlar o processo de matrícula; 
 Alterar e corrigir matrículas; 
 Coordenar o envio dos diários de classe; 
 Digitar notas; 
 Atender alunos, secretários e coordenadores de curso; 
 Cadastrar e guardar a documentação de todos os alunos dos cursos de graduação; 
 Encaminhar processos de transferência; 
 Encaminhar processos de aproveitamento de disciplinas; 
 Encaminhar processos de reingresso; 
 Encaminhar processos de matrículas especiais; 
 Encaminhar processos de trancamento de matrículas; 
 Encaminhar processos de dispensa de disciplinas; 
 Expedir atestados de vagas e 
 Expedir guias de transferência. 

6.5.2 Perfil do Quadro de Pessoal 

O perfil do quadro funcional do DRA é composto conforme a Figura 6.2. 
 

6.6 Modelo de Recolha e Análise de Dados 

O modelo utilizado é o modelo de excelência para a gestão, de grande aceitação e respeito, definido pelo 
PQSP. Este modelo está estruturado nos Critérios e Itens de Avaliação da Tabela 4.1, voltados para 
apresentar as evidências em cada Critério e em cada Item para justificativa e obtenção de pontuação. 

6.6.1 Liderança 

O que se avaliou foi a actuação da Alta Administração, o seu comprometimento com todas as partes 
interessadas no desenvolvimento das capacidades de liderança, estabelecendo, assim, o sistema de liderança 
do DRA e o envolvimento pessoal dos seus membros na internalização, na disseminação e na prática de 
valores e directrizes que promovam a cultura da excelência, levando em consideração as necessidades de 
todas as partes interessadas. Define, também, como é analisado criticamente o desempenho global do DRA. 
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Figura 6.2: Perfil do Quadro de Pessoal do DRA. 
 

6.6.1.1 Sistema de liderança 

A) Estrutura do Sistema de Liderança 
O Sistema de Liderança do DRA possui uma estrutura engessada e pouco flexível, pois as decisões mais 
complexas dependem da autorização da Pró-Reitora e da Directora do DRA. 
 
1. Conselho Universitário 
2. Reitora da UFPel 
3. Vice- Reitor (Presidente do COCEPE) 
4. Pró-Reitora de Graduação 
4.1 Directora do DRA 
4.1.1 Chefe da Secção de Curriculos e Históricos 
4.1.2 Chefe da Secção de Matrícula e Programação 
4.1.3 Chefe da Secção de Cadastro 
4.1.4 Chefe da Secção de Registros de Diplomas e Certificados 
4.1.5 Chefe da Secção de Atendimento 
 
B) Participação da Alta Direcção na Formulação de Estratégias/Procura de Novas Oportunidades 
A participação da Alta Administração nos assuntos/acontecimentos reportados na Tabela 6.1 proporcionam à 
Alta Administração uma visão dos cenários futuros, permitindo-lhe vislumbrar os rumos que deverão ser 
tomados pela UFPel. 
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Tabela 6. 1 : Mecanismos de Actuação da Alta Direcção na Formulação das Estratégias. 

Mecanismos Descrição 
1. Relatório de Gestão 
(RG) 

Este relatório retrata a intensidade com que a administração superior e a 
comunidade universitária se empenham no desenvolvimento das actividades 
planeadas anualmente. 

2. Plano Plurianual de 
Gestão (PPAG) 

Foi desenvolvido para 4 anos com cinco Directrizes Básicas: 
Promover o desenvolvimento de acções académicas, que garantam a formação 
do estudante como ser integral no sentido intelectual, humano, social, político e 
estético. 
Promover a geração e disseminação do conhecimento sob formas de ciência, 
tecnologia e arte. 
Implementar e consolidar um programa de gestão administrativa e académica 
ágil, eficiente e de qualidade. 
Intensificar e consolidar a integração da UFPel no âmbito internacional, 
nacional e, especialmente, regional. 
Proporcionar o desenvolvimento de um adequado ambiente universitário, 
através da participação e convivência da comunidade académica com a cultura, 
o lazer, a prática desportiva e o desenvolvimento da criatividade e do 
empreendedorismo. 

3. Plano Anual de Acção 
(PAA) 

Construído com a participação da comunidade universitária e avaliado 
semestralmente por um grupo de servidores, designados conforme as suas áreas 
afins, por portaria da Reitora. 

4. Reuniões semanais do 
Desempenho Global 

Reunião todas as terças-feiras no Gabinete da Reitora com os Pró-Reitores das 
áreas de Graduação, Planeamento, Pós-graduação, Extensão e Administrativa. 
Caso seja necessário, a mesma pode ocorrer com a participação de alguns 
directores préviamente convocados. 

 
C) Identificação e Desenvolvimento de Líderes 
Os líderes potenciais são identificados pela direcção do DRA por tempo de serviço e conhecimento, levando 
também em conta a qualificação, capacidade de trabalho em equipa, relacionamento interpessoal, capacidade 
de comando, conduta pessoal e competência técnica. Actualmente, não há formação para líderes. 
 
D) Aprendizagem 
Actualmente, não há qualquer prática de gestão e padrões de trabalho do sistema de Liderança. 

6.6.1.2 Cultura da Excelência 

É o estabelecimento e disseminação dos valores e directrizes da administração pública, estabelecimento dos 
principais padrões de trabalho, de realização do controlo e da aprendizagem global. 
 
A) Valores da Administração Pública 
Os valores e as directrizes da administração pública, bem como os valores e directrizes do DRA, estão 
contemplados no PPG e no PAA da UFPel, sendo que estes podem ser percebidos como parte da cultura da 
organização. São praticados pelas pessoas, desde os líderes de maior responsabilidade até aos empregados de 
escalões inferiores. 
 
B) Valores Organizacionais e Orientações Estratégicas 
Os valores e directrizes da UFPel foram elaborados ao longo da sua história. Com a evolução do seu Sistema 
de Gestão, procurou-se que os conceitos da qualidade fossem traduzidos para a realidade do DRA, com vista 
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à optimização da gestão, comprometimento de todos e preparo da organização para desafios futuros. Na 
Tabela 6.2 são mostrados os valores da UFPel. 
 
Tabela 6.2: Visão, Missão e Política da Qualidade 
Visão: Tornar-se uma instituição pública de referência do Estado do Rio Grande do Sul. 
Missão: Promover a formação integral e permanente do cidadão, construindo o conhecimento e a cultura, 
comprometidos com os valores da vida e com a construção e progresso da sociedade. 
Política da Qualidade 
♦ Atingir o equilíbrio entre os aspectos técnicos e humanos, aperfeiçoando tudo o que é executado; 
♦ Identificar e satisfazer as necessidades dos clientes internos e externos; 
♦ Fazer bem feito da primeira vez. 

 
A Tabela 6.3 foi elaborada em conjunto com a liderança do DRA, levando em conta as observações de cada 
um e o dia-a-dia do serviço evidenciando em que valores as partes interessadas estão focadas. Nesta tabela, a 
pontuação representa os impactos de cada valor para as partes interessadas, onde 1=pequeno, 2=médio e 
3=grande. 
 
Tabela 6.3: Directrizes do DRA 
 

Valores 
Partes Interessadas 

Cliente Pessoas Fornecedores Sociedade Direcção 
Gestão centrada no cliente 3 3 1 3 3 
Comportamento ético/responsabilidade social 2 2 2 3 3 
Valorização das pessoas 1 3 1 2 3 
Gestão baseada em processos e informações  3 3 2 3 3 
Aprendizagem contínua 1 3 1 2 3 
Totais 10 14 07 13 15 
 
A Tabela 6.3 demonstra um balanceamento de esforços voltados para todas as partes, destacando-se o foco 
no cliente. 
 
C) Disseminação dos Valores e Directrizes 
As directrizes e os valores são estabelecidos pelo DRA a partir das necessidades de atendimento ao cliente 
com a participação directa da Alta Administração. A sua disseminação e entendimento por parte da 
organização são assegurados por meio do PAA e do PPAG. 
 
D) Comprometimento para com a Excelência 
O incentivo ao comprometimento de todas as pessoas na busca da excelência dá-se, principalmente, pelas 
seguintes formas:  

 Pelo alinhamento com padrões normativos de excelência em gestão, por meio da análise crítica e 
pela revisão dos procedimentos existentes; 

 Por meio do estabelecimento e cumprimento de metas desafiadoras e 
 Pela comumicação de rumos às pessoas, por meio do sistema de reuniões e seus desdobramentos. 
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E) Estabelecimento de Padrões de Trabalho 
Os padrões de trabalho do DRA ainda não foram estabelecidos, estão ainda em processo de discussão, 
baseando-se nos valores e directrizes da Administração Pública, na Política da Qualidade. Os dados 
utilizados são os históricos e informações obtidas através dos Relatórios de Gestão. A gestão do DRA apoia-
se em normas pertinentes, procurando-se garantir que as práticas de gestão sejam cobertas pelas rotinas 
documentadas, visando orientar o DRA na direcção dos seus objectivos. 
 
F) Aprendizagem organizacional 
A aprendizagem existente dá-se somente através do acompanhamento dos processos, pelas lideranças de cada 
área do DRA. 

6.6.1.3 Análise Crítica do Desempenho Global 

A análise crítica do desempenho global da organização serve para avaliar o progresso em relação às 
estratégias e aos planos de acção, apoiando a tomada de decisão e permitindo, assim, a correção de rumos. 
 
A) Análise Crítica 
A análise crítica do desempenho global do DRA é feita semestralmente na avaliação do Plano de Acção. Esta  
Avaliação aborda os resultados, as acções correctivas e preventivas, o cumprimento das metas e a 
rectificação ou ratificação da definição dos objectivos. 
 
B) Informações e Variáveis 
São consideradas apenas as informações qualitativas. As informações comparativas do Relatório de Gestão 
feito anualmente com as variáveis externas dos escores de todas as Universidades Públicas do País não são 
levadas a cabo. 
 
C) Comunicação às Partes Interessadas 
Todas as partes interessadas tomam conhecimento das conclusões da análise crítica através de reuniões após 
as avaliações, divulgação das actas e por meio dos mecanismos descritos na Tabela 6.4. 
 
Tabela 6. 4: Formas de Comunicação às Partes Interessadas 

Partes Interessadas Forma de Comunicação 
Força de Trabalho ♦Reunião da Alta Administração com a Força de 

Trabalho. 
♦ Divulgação das actas de análise crítica. 

Alta Administração ♦ Reuniões semanais café da manhã. 
Fornecedores ♦ Reuniões de acompanhamento de fornecimento 

com o Departamento de Material. 
Clientes ♦ Tratamento das reclamações. 
 

6.6.2 Estratégias e planos 

O processo específico de Planeamento Estratégico do DRA ainda não foi constituído, sendo este incluído 
somente no planeamento geral da instituição. Neste contexto, será necessário desenvolver a capacidade de 
planeamento próprio, desenvolvendo um pensamento estratégico, com a assimilação dos conceitos e 
directrizes da UFPel, aliados à constante procura de oportunidades e análise de cenários. 
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6.6.2.1 Formulação das Estratégias 

A formulação das estratégias tem por base a análise de ambientes, na procura de oportunidades, no 
envolvimento das pessoas, na formulação das políticas públicas na sua área de actuação e no levantamento de 
informações. 
 
A) Etapas e Áreas Envolvidas na Formulação 
É a formulação das estratégias existentes, sendo estas elaboradas pela Alta Administração, sem a participação 
de todas as áreas do DRA. A estruturação temática, ainda não foi feita, faltando informações e subsídios para 
a primeira etapa, que seria o desenvolvimento do Planeamento Estratégico. 
 
B) Factores Considerados na Formulação das Estratégias 
Até agora, a formulação das estratégias foi levada a cabo pela Alta Administração. Daqui resulta que as 
mesmas são amplas e generalistas, não atendendo às necessidades do DRA. 
 
C) Integridade das Informações 
Toda a informação relativa à vida académica dos alunos depende dos repasses das unidades e dos próprios 
alunos para a sua actualização, o que ocorre ainda, em parte, sem práticas estabelecidas e de forma não 
disseminada e fiável. Sente-se também a falta de utilizadores para uso do sistema. O sistema de gestão 
académica ainda está em fase de implantação, faltando alguns ajustes que só irão sendo efectuados com o 
desenvolvimento do mesmo. 
 
D) Coerência com as Necessidades das Partes Interessadas 
A coerência com as partes interessadas dá-se devido à prática de intercâmbios com os colegiados de cursos, 
preservando, assim, a coerência e a fidelidade do desenvolvimento das informações. 
 
E) Comunicação das Estratégias 

As formas de comunicação das estratégias junto das partes interessadas estão descritas na Tabela 6.5. 

Tabela 6.5: Grau de Aplicação das Práticas 
Práticas de Gestão Disseminação Continuidade Melhorias 

implementadas 
1. Disseminação dos valores e 
das directrizes da Gestão 
Pública. 

Quase todas as áreas, através de 
eventos, reuniões e divulgação 
de actas 

Desde 1997 Maior abrangência 
do PA  

2. Estabelecimento dos valores e 
das directrizes organizacionais. 

Quase todas as áreas através de 
eventos, reuniões e divulgação 
de actas 

Desde 1997 Maior abrangência 
do PA 

 
F) Aprendizagem 
Existe aprendizagem e prática, pois há uma avaliação semestral do PAA. 

6.6.2.2 Desdobramento e Operacionalização das Estratégias 

O desdobramento e a operacionalização das estratégias dão-se através de planos de acção, alocação de 
recursos, comunicação dos planos e acompanhamento dos mesmos. 
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A) Desdobramento das Estratégias em Planos de Acção 
A operacionalização dá-se a partir das directrizes emanadas da Alta Administração, que são directrizes e 
valores da Instituição. 
 
B) Alocação de Recursos 
A alocação de recursos dá-se através da previsão dos recursos necessários para execução do PAA. Os 
principais recursos alocados são: 

 Pagamento de Pessoal; 
 Material de Consumo; 
 Material Permanente e 
 Prestação de Serviços. 

 
C) Comunicação dos Planos 
Existe uma comissão da Pró-Reitoria de Graduação envolvida na elaboração, avaliação e execução do PAA, 
formulando as acções e projectos, participando em todas as etapas do processo operacional. 
 
D) Acompanhamento do Progresso dos Planos 
O acompanhamento é feito semestralmente, através da avaliação por uma comissão nomeada por portaria 
institucional. 

6.6.2.3 Formulação do Sistema de Medição do Desempenho 

Definição e implementação de um sistema de medição do desempenho com metas a curto e longo prazos, de 
forma a reforçar as estratégias, permitir a validação de rumos e monitorar o desempenho em todos os níveis 
da organização. 
 
A) Sistema de Medição 
Os indicadores existentes são: 

 Administrativos: expressam resultados mensais de todo o departamento e são usados para definição 
das metas; 

 Operacionais: são os indicadores relativos a processos. 
Os indicadores administrativos são usados anualmente, para a definição das metas e os operacionais são 
usados mensalmente, para ratificação ou rectificação do fluxo dos processos. 
 
B) Classificação, Integração e Correlação dos Indicadores 
Não existe integração e correlação dos indicadores, pois os únicos levantamentos efectuados são os exigidos 
pelo MEC. 
 
C) Projecções dos Referenciais 
A projecção do desempenho dos referenciais é realizada com base no conhecimento da equipa e nos 
relatórios anteriores. 
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D) Metas 
As metas de curto e longo prazos são estabelecidas com a evolução da série histórica dos indicadores anuais 
existentes no DRA. A partir das metas, é definido o PAA para alcance das mesmas, alocando-se os recursos 
necessários para a sua execução. 
 
E) Comunicação de Indicadores e Metas 
A comunicação é feita pela Direcção, envolvendo toda a força de trabalho no processo de comunicação dos 
indicadores de desempenho e das metas às partes interessadas, por meio de reuniões e gestão visual. 
 
F) Aprendizagem 
A avaliação e a implementação de inovações ou melhorias das práticas de gestão são realizadas 
semestralmente, existindo, assim, oportunidades para a aprendizagem. 

6.6.3 Cidadãos-Utilizadores e Sociedade 

“Identificar e satisfazer as necessidades dos clientes internos e externos”, é um dos pilares básicos que 
compõem a política da qualidade do DRA. 

6.6.3.1 Imagem e conhecimento mútuos 

Identificação e classificação dos cidadãos-utilizadores, identificação e antecipação das necessidades, 
indicadores de atendimento, divulgação dos serviços e acções, medição do nível de conhecimento do 
utilizador e da imagem pública, interacção com a sociedade e gestão do impacto da actuação da organização 
na sociedade. 
 
A) Identificação e Segmentação do Mercado 
Ainda não existe qualquer classificação do grupo de clientes actuais e potenciais. 
 
B) Necessidades dos clientes 
As necessidades dos clientes são identificadas ao acaso, sem ter sido feito qualquer estudo. 
 
C) Atendimento do Universo Potencial de Clientes 
Não é realizada a avaliação de indicadores. 
 
D) Divulgação dos Serviços e Acções 
Os serviços oferecidos são divulgados através da Internet e também pelos colegiados dos cursos. 
 
E) Aprendizagem 
Não há avaliação, mas existe a implementação de inovações ou melhorias relativas à imagem e ao 
conhecimento mútuo. 

6.6.3.2 Relacionamento com os Clientes 

A) Canais de acesso 
O DRA disponibiliza aos clientes os canais de comunicação mais utilizados no mercado. Estes canais foram 
estabelecidos tendo em vista um atendimento personalizado. Além de uma “home-page” na Internet, na qual 
constam as actividades relacionadas com o DRA, onde clientes potenciais e actuais podem obter 
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informações, outros canais são disponibilizados tendo como objectivo principal assistir o cliente. Os 
principais canais estão listados na Tabela 6.6. 
 
Tabela 6.6: Principais Canais de Acesso 

Canais de Acesso Descrição 

Telefone Central PABX digital 

Correio Tradicional Endereço e caixa postal 

“Home Page” www.ufpel.tche.br/PRG/DRA 

e-mail (Internet) DRA@ ufpel.tche.br 

Visitas Dos clientes ao DRA 

 
B) Gestão das Relações com os Clientes 
Através destes canais de acesso, as reclamações são tratadas caso a caso, mas ainda não há um fluxo do 
processo de gestão das reclamações definido. 
 
C) Estabelecimento de Padrões de Atendimento 
Os padrões de atendimento ainda não foram estabelecidos. 
 
D) Avaliação da Satisfação, Fidelidade e Insatisfação dos Clientes 
Não existe medição da satisfação dos clientes. 

6.6.3.3 Interacção com a Sociedade 

A) Estímulo à Sociedade para Controlo dos Resultados/Identificação de Necessidades/Avaliação da 
Satisfação 

Os principais instrumentos utilizados pelo DRA no âmbito local, regional e nacional, para orientar e 
estimular a sociedade a controlar os seus resultados estão na Tabela 6.7. 
 
Tabela 6.7: Mecanismos de Controlo 

Mecanismos Discriminação 

Tribunal de Contas da União 
– TCU 

Auditorias de verificação na aplicação de recursos e orçamentos 

Relatório de Gestão 2003 Disponibilização na Internet do Relatório de Gestão 2003 no site 
(http://www.ufpel.tche.br) 

 
B) Avaliação e Tratamento dos Impactos 
Neste momento, não há qualquer acção desenvolvida no âmbito da Seguraça no Trabalho, pois a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) não está activada, nem são avaliados os impactos na sociedade. 
 
C) Comportamento Ético 
O comportamento ético do DRA está descrito no Estatuto do Regime Jurídico Único que é observado com a 
presença e actuação directa da Direcção do DRA das seguintes formas: 

 Discussão e disseminação de valores éticos; 
 Divulgação do Regime Jurídico Único; 
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 Exemplo positivo de comportamento ético e 
 Implantação de requisitos de confidencialidade. 

 
D) Exercício da Cidadania 
O DRA participa activamente em projectos de interesse da comunidade tais como: 

 Promoção de estágios dos alunos das diversas áreas académicas dentro do Departamento; 
 Reintegração de aposentados. 

 

6.6.4 Informação e Conhecimento 

Considera a gestão e a utilização das informações da organização e de informações comparativas pertinentes, 
bem como as formas de identificação, criação e protecção do capital intelectual. 

6.6.4.1 Gestão das Informações da Organização 

A gestão das informações é direccionada para que o desempenho seja compatível com as directrizes da 
Instituição. 
 
A) Selecção das Informações 
Um dos factores fundamentais na determinação das necessidades de informações são as actividades de rotina. 
 
B) Utilização da Informação na Gestão das Actividades 
Procurando obter informação rápida, fiável, consistente e de acesso fácil, o DRA tem investido na 
informatização de todo o sistema académico, apostando na crescente relação 
microcomputadores/utilizadores, no acesso à Internet e na implementação e actualização de aplicativos 
específicos para as necessidades da Instituição. A preservação da confidencialidade das informações é 
garantida pela aplicação do controlo de acesso dos utilizadores através de senhas. A actualização constante 
das informações é assegurada pelos colegiados e departamentos dos cursos. 
 
C) Disseminação e Disponibilização aos Utilizadores 
Ainda não há uma gestão visual (fotos, gráficos, mural virtual e murais físicos) das informações do DRA. 

6.6.4.2 Gestão das Informações Comparativas 

Ainda não existe um processo estruturado e sistematizado para a gestão das informações comparativas. 
 
A) Necessidades e Prioridades 
O DRA ainda não determinou as suas necessidades de informação comparativa. Ora, esta informação é 
fundamental para a elaboração do plano de melhorias, para a perseguição das metas e para a avaliação dos 
resultados nos aspectos estratégicos. 

6.6.4.3 Gestão do Capital Intelectual 

Para o DRA, a gestão do capital intelectual abrange todos os aspectos relacionados com o conhecimento: 
pessoas, tecnologia e gestão de processos. 
O capital intelectual é formado por: 
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 Capital Humano: conhecimentos e capacidades dos funcionários adquiridos por meio de formação e 
experiências vividas ao longo das suas carreiras; 

 Capital Estrutural: subsídios de infra-estrutura que proporcionam o armazenamento do capital 
humano desenvolvido e que geram mais valias para a organização. 

 
A) Identificação e Desenvolvimento 
Ainda não existe um método estruturado de análise do pessoal para identificação e desenvolvimento do 
capital intelectual nos níveis estratégico e operacional. 
 
B) Proteção do capital intelectual 
Não existe nenhuma coordenação de protecção dos direitos de autor, principalmente no que tange à criação 
de novos aplicacionais informáticos. 
 
C) Compartilhamento de Conhecimentos 
Os novos conhecimentos relativos às tecnologias de prestação de serviços e de gestão são registados em actas 
e relatórios, para circulação interna em papel ou por meios eletrónicos. 

6.6.5 Gestão de Pessoas 

A combinação de esforços, conhecimentos e oportunidades, alinhadas com a determinação das pessoas 
trabalhando por objectivos comuns é o elemento fundamental para o sucesso das organizações neste início de 
século. O DRA fundamenta as suas directrizes, valores e estratégias nessa premissa. 

6.6.5.1 Sistemas de Trabalho 

É a organização do trabalho e estrutura de cargos e funções, selecção e preenchimento de cargos e funções, 
sistemas de gestão do desempenho, reconhecimento e remuneração das pessoas. 
 
A) Organização do trabalho e Estrutura de Cargos 
A Figura 6.1 do Organigrama do DRA mostra a sua estrutura formal. O Departamento está inserido na Pró-
Reitoria de Graduação e as suas atribuições e responsabilidades estão definidas no Regimento Interno da 
UFPel. 
 
B) Processos de Selecção 
O preenchimento de vagas é efectuado obedecendo aos seguintes critérios: 

 No caso dos servidores efectivos, a contratação é feita mediante concurso público, sendo que o 
enquadramento obedece a uma análise do perfil do profissional; 

 No caso dos contratados, a contratação só pode ser feita no caso de aposentados da UFPel, sendo 
realizada através de conhecimento técnico ou administrativo; 

 No caso de estagiários, são concedidos estágios a alunos de graduação ou de nível médio, desde que 
sejam da área de actuação. 

 
C) Avaliação, Remuneração e Reconhecimento 
Não existe ainda um sistema de avaliação de Pessoal e o Plano de Cargos e Salários ainda não foi aprovado 
pelo Governo Federal. 
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6.6.5.2 Capacitação e Desenvolvimento das Pessoas 

Identificação das necessidades e estabelecimento dos planos de educação e capacitação, armazenamento, 
compartilhamento, aplicação e reforço no trabalho, das habilidades e conhecimentos adquiridos e avaliação 
da eficácia dos programas de educação e capacitação das pessoas. 
 
A) Identificação das Necessidades 
Não existe ainda um plano de educação e formação. 
 
B) Desenvolvimento e Capacitação 
A capacitação e o desenvolvimento das pessoas que compõem a força de trabalho não são projectados 
considerando a estratégia do DRA.  
 
C) Compatibilização com Recursos Disponíveis 
Não há adequação dos recursos orçamentais anuais para o planeamento de formação no âmbito do DRA. 

6.6.5.3 Qualidade de Vida 

Promoção de um ambiente seguro e saudável e do bem-estar e da satisfação e medição e avaliação do bem-
estar, satisfação e motivação das pessoas. 
 
A) Factores Relacionados com a Ergonomia, Saúde e Segurança 
Existe um sector de Segurança e Saúde no Trabalho que não está a desempenhar as suas actividades por falta 
de infra-estruturas. 
 
B) Principais Benefícios, Serviços, Programas e Políticas 
Não existem planos de saúde e desconto odontológico para os funcionários. No entanto, e embora a UFPel 
esteja localizada noutro município, o transporte colectivo tem desconto para os funcionários. É mantido um 
restaurante-escola que oferece almoço aos colaboradores a custos operacionais, com a supervisão de 
nutricionistas, proporcionando refeições com qualidade e balanceadas. 
 
C) Medição e Avaliação do Bem-Estar, Satisfação e Motivação 
Não é feita qualquer medição e avaliação do grau de bem-estar, satisfação e motivação dos colaboradores do 
DRA. 
 

6.6.6 Processos 

Considera os aspectos da gestão dos processos da organização, incluindo o projecto da prestação do serviço 
com foco no cliente, os processos de apoio e os que estão relacionados com os fornecedores, em todos os 
sectores. 

6.6.6.1 Gestão da Excelência 

Definição dos serviços e respectivos processos finalísticos, sinergia entre as unidades, avaliação crítica e 
melhoria dos processos finalísticos. 
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A) Projecto de serviços e processos 
Os principais processos do DRA estão relacionados com a prestação de serviços. Estes processos são 
originados, principalmente, pelas necessidades dos alunos, ex-alunos e professores. 
 
B) Repasse das características para os Sectores 
Para garantir que os serviços do DRA são executados a contento, são utilizados vários recursos, tais como, 
Internet, telefone e solicitação por escrito via requerimento (Tabela 6.8). 
 
Tabela 6.8: Mecanismos para Repasse das Informações 
Mecanismos Para Repasse das 

Informações 
Função 

Requerimentos  Documento utilizado para solicitar serviços ao DRA 
Software Programas para envio de informação on-line 

 
C) Gestão dos Processos Finalísticos 
As únicas ferramentas utilizadas são as auditorias feitas pelo MEC e a padronização dos procedimentos dos 
processos. 

6.6.6.2 Gestão de Processos de Apoio 

Definição dos processos de apoio, alinhamento com os processos finalísticos e avaliação crítica e melhoria 
dos processos de apoio. 
 
A) Projecto de Processos de Apoio 
Actualmente, o DRA dispõe de vários processos de apoio, estruturados de forma a suportar as necessidades 
dos clientes, dos processos principais, da sociedade e de outros órgãos da Universidade Federal de Pelotas. 
 
B) Desdobramento das Necessidades Externas em Padrões 
Ainda não existem mecanismos de colecta das necessidades e de definição de padrões. 

6.6.6.3 Gestão de Processos Relativos aos Fornecedores 

Os principais requisitos e indicadores de desempenho são identificados e divulgados aos fornecedores. 
 
A) Identificação, Selecção e Qualificação dos Fornecedores 
Existe um Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF) a nível nacional. 
 
B) Atendimento aos Padrões de Trabalho 
É assegurado o atendimento dos seus requisitos pelos fornecedores através de editais e encaminhamento de 
correspondência, para o fornecedor saber se ganhou ou não a licitação. 
 
C) Capacitação e Desenvolvimento de Fornecedores 
A Instituição capacita e desenvolve os fornecedores cujos serviços/produtos contribuem directamente para a 
consecução das suas estratégias, objectivos e metas através de reuniões periódicas. 
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6.6.6.4 Gestão Orçamental e Financeira 

Suporte orçamental e financeiro eficaz às estratégias, aos planos e aos processos da organização. 
 
A) Suporte às Estratégias e Planos 
A gestão orçamental e financeira é definida como principal factor de suporte às estratégias e planos de acção. 
A alocação de recursos dá-se através das previsões definidas como necessárias para cada plano de acção, 
visando o atingimento das metas estabelecidas, que alimentam o Plano Plurianual Orçamentário. Os 
principais recursos alocados são: 

 Material de consumo; 
 Pagamento de pessoal; 
 Formação e 
 Equipamentos. 

 
B) Capacitação e aplicação de Recursos 
Por se tratar de uma Instituição Pública, a sua gestão orçamental e financeira está vinculada ao Orçamento da 
União, não se realizando captação ou aplicação de recursos financeiros (Tabela 6.9). 
 
Tabela 6.9: Parâmetros/Indicadores 

Parâmetros/Indicadores Sistema/Método Acompanhamento 
Receitas próprias e repasses do Governos/Despesas Totais Departamento 

Financeiro 
Diário 

Orçado/Realizado Departamento de 
Orçamento 

Mensal 

 

6.6.7 Resultados 

Trata da evolução do desempenho em relação aos clientes e ao mercado, à situação financeira, às pessoas, aos 
fornecedores, aos processos relativos à prestação do serviço, à sociedade, aos processos de apoio e aos 
processos organizacionais. 

6.6.7.1 Resultados Relativos aos Cidadãos-Utilizadores 

Não existem pesquisas que permitam avaliar o grau de qualidade percebida, de satisfação ou insatisfação dos 
clientes, do nível de atendimento do universo potencial e a imagem do DRA. Também não existe qualquer 
referencial comparativo. 

6.6.7.2 Resultados Relativos à Interacção com a Sociedade 

Os níveis actuais evidenciam tendências positivas (Figura 6.3), mas ainda não existe qualquer referêncial 
comparativo para os resultados. 
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Figura 6.3: Resultados Relativos à Interacção com a Sociedade. 
Fonte: adaptado RG 2001, 2002, 2003. 
 

6.6.7.3 Resultados Orçamentários e Financeiros 

A Figura 6.4 mostra, graficamente, que existe uma pequena tendência negativa. Não existe referencial 
comparativo. 

 

Figura 6. 4: Orçamento Executado no DRA.Figura 5.1: Orçamento executado no DRA. 
Fonte: adaptado RG 2001, 2002, 2003. 
 

6.6.7.4 Resultados Relativos a Pessoas 

A Figura 6.5 apresenta, graficamente, uma tendência positiva, pois o ano de 2002 foi atípico, devido a greves 
no período. 
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Figura 6.5: Orçamento em Bolsas para Estagiários. 
Fonte: adaptato RG 2001, 2002 e 2003. 

6.6.7.5 Resultados Relativos a Suprimentos 

O referêncial de excelência para o resultado é o indicador zero de rejeitados ou de aceites com restrições 
(Figura 6.6), padrão este a ser atingido pelo DRA. 
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Figura 6. 6:Fornecimento de Materiais de Consumo. 
Fonte: adaptado RG 2001, 2002, 2003. 
 

6.6.7.6 Resultados Relativos aos Serviços e Produtos 

A) Relativos aos Serviços 
A Figura 6.7 mostra, graficamente, uma tendência positiva, pois a tendência é para diminuir o número de 
atendimentos presenciais, devido à informatização do sistema, com o uso da Internet. Não existe referêncial 
comparativo. 
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Figura 6.7: Número de Atendimentos no DRA. 
Fonte: adaptado RG 2001, 2002, 2003. 
 
B) Resultados Relativos aos Produtos 
 
A Figura 6.8 apresenta, graficamente, um resultado positivo, devido à criação de novos cursos. 
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Figura 6.8: Alunos Matriculados. 
Fonte: adaptado RG 2001, 2002, 2003. 
 
Relativamente ao número de diplomas registados, apesar de a Figura 6.9 mostrar uma tendência negativa, o 
desempenho só poderá ser avaliado com os resultados do ano de 2004, pois o ano de 2003 foi um ano atípico, 
dado que vários cursos sofreram as consequências de uma greve dos professores em algumas unidades, mas 
também devido à reforma de infra-estruturas. 
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Figura 6.9: Número de Diplomas Registados. 
Formatar: adaptado RG 2001, 2002, 2003. 
 

6.6.7.7 Resultados dos Processos de Apoio Organizacional 

Estes indicadores traduzem a firmeza de propósitos da liderança na procura de uma solução para as 
pendências no menor tempo possível, incentivando o aumento da produtividade nos processos (Figura 6.10). 
No entanto, não existe um referencial comparativo. 
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Figura 6.10: Situação dos Assuntos Tratados. 
Fonte: Actas de reuniões de 2003. 
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6.7 Considerações 
Este levantamento foi realizado dentro do DRA, tendo como base os Planos de Acção da UFPel, o Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UFPel e Relatórios do DRA. Foi também explorado o uso de entrevistas e 
a pesquisa em actas de reuniões de trabalho, como recursos para a elaboração deste relatório. A sua 
realização teve como finalidade transpor para o papel a fotografia do DRA, visando o seu diagnóstico e a sua 
avalição. 
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CAPÍTULO VII – Discussão e Conclusão 

7.1 Considerações Iniciais 

A investigação empírica realizada no decorrer deste trabalho demonstra que existe uma relação directa entre 
o comprometimento, a responsabilidade e a participação da Alta Administração e a Qualidade. 
 
Percebe-se, também, a importância de contar com funcionários satisfeitos e realizados no trabalho, o que 
permite alcançar a conciliação dos interesses da organização. 
 
Os comentários aqui divulgados envolvem a dinâmica subjacente à situação diagnosticada, necessária para a 
implementação do PQSP no DRA objecto de estudo, considerando, assim, as formas de participação e a 
extensão do envolvimento das pessoas, suas apatias, suas resistências internas e suas relações de 
comprometimento com os aspectos de operacionalização institucional. Posto isto, verifica-se que: 
 

A) Considerando a dinâmica inicial para implementação do PQSP no DRA, os dados colectados 
sugerem que não houve um prévio entendimento acerca dos papéis de cada um no processo das instâncias de 
definição. Esta constatação, embora algo subjectiva, merece ser destacada. 

 
B) A adesão espontânea é essencial ao comprometimento. Porém, não existe ainda um programa de 

capacitação das pessoas para actuarem no processo. Como nenhuma iniciativa institucional foi levada a 
efeito, restou a insegurança quanto aos níveis de comprometimento e de motivação das pessoas, 
desvinculadas as funções de gestão. 

 
C) Existem inúmeros relatórios contendo grandes quantidades de informações, mas são utilizados 

somente pela Alta Administração. Nesse ponto, são inegáveis os avanços em termos de conhecimento 
adquirido pela liderança da instituição. 

 
D) Constatou-se a escassez de índices e de indicadores específicos do DRA, pois os existentes são 

associados apenas aos objectivos das instâncias superiores. 
 

7.2 Avaliação do DRA 

A Tabela 7.1 mostra os resultados de todos os critérios, com as respectivas pontuações. 
 
A pontuação total obtida foi de 456 pontos. Com esta pontuação, o DRA fica classificado na faixa 5 posição 

baixa, conforme a Tabela 3.5 de Pontuação Global, demonstrando que as práticas são adequadas e eficazes 

para alguns requisitos de todos os itens, sendo algumas pró-activas, com uso continuado para muitas áreas e 

processos, mas que a aplicação em alguns deles ainda está em estágios iniciais. Existem tendências 

favoráveis e desempenho superior às comparações em alguns resultados. 
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Tabela 7.1: Análise dos Critérios 

 
Critérios 

 
Método/Aplicação 

 
Exemplaridade  

 
%  

 
Pontos 

 Adequa
do 

Dissemina
do 

Contín
uo 

Pró- 
activo 

Inovador Refina
do 

  
1. Liderança 
1.1 Sistemas de Liderança 
1.2 Cultura da Excelência 
1.3 Análise Crítica Global 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X

 
 

X 
X 

   
40 
70 
60 

 
12,0 
21,0 
18,0 

Sub-total Liderança        51,0 
2. Estratégias e Planos 
2.1 Formulação das Estratégias 
2.1 Desdobramento e Operacionalização das 
Estratégias 
2.3 Formulação do Sistema de Medição do 
Desempenho 

 
X 
X 
 

X 

 
X 
X 
 

X 

 
X 
X 
 

X 

 
X 
X 
 

X 

   
60 
60 
 

50 

 
18,0 
18,0 

 
15,0 

Sub-total Estratégias e Planos        51,0 
3. Cidadãos-Utilizadores e Sociedade  
3.1 Imagem e Conhecimento Mútuo 
3.2 Relacionamento com Clientes 
3.3 Interacção com a Sociedade 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X

    
0 
50 
60 

 
0,0 

15,0 
18,0 

Sub-total Cidadãos-Utilizadores e Sociedade       33,0 
4. Informação 
4.1 Gestão das Informações da Organização 
4.2 Gestão das Informações Comparativas 
4.3 Gestão do Capital Intelectual 

 
X 
 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
 

 
 

   
40 
40 
10 

 
12,0 
12,0 
3,0 

Sub-total Informação        27,0 
5. Gestão de Pessoas 
5.1 Sistemas de Trabalho 
5.2 Capacitação e Desenvolvimento das 
Pessoas 
5.3 Qualidade de Vida 

 
X 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

    
40 
0 
 

0 

 
12,0 
0,0 

 
0,0 

Sub-total Pessoas        12,0 
6. Processos 
6.1 Gestão da Excelência 
6.2 Gestão dos Processos de Apoio 
6.3 Gestão de Processos Relativos aos 
Fornecedores 
6.4 Gestão Orçamentária e Financeira 

 
X 
X 
X 
 

X 

 
X 
X 
X 
 

X 

 
X 
X 
X 
 

X 

 
 
 

X 
 

X 

   
40 
40 
60 
 

70 

 
12,0 
8,0 

12,0 
 

14,0 
Sub-total Processos        46,0 
 Relevância Desempenho Tendência   
7. Resultados 
7.1 Resultados Relativos aos Cidadãos-
utilizadores 
7.2 Resultados Relactivos à Interacção com a 
Sociedade 
7.3 Resultados Orçamentários e Financeiros 
7.4 Resultados Relativos a Pessoas 
7.5 Resultados Relactivos a Suprimento 
7.6 Resultados Relativos aos Serviços e 
Produtos 
7.7 Resultados dos Processos de Apoio e 
organizacionais 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 

 

 
- 
 

+ 
 
- 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

 
- 
 

+ 
 
- 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

 
0 
 

60 
 

30 
60 
80 
80 
 

80 
 

 
0 
 

30,0 
 

18,0 
36,0 
32,0 
72,0 

 
48,0 

 
 
Sub-total Resultados 

     
236,0 

 
Pontuação Total 

     
456,0 
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7.3 Análise e Relação da Avaliação com o Ciclo PDCA 

Proceder-se-á, de seguida, ao relacionamento dos valores obtidos nos diferentes critérios com as bases do 

ciclo PDCA. Quanto aos critérios Liderança (1), Estratégias e Planos (2) e Cidadãos e Sociedade (3), 

referentes ao P (Plano) do ciclo PDCA, conforme mostra a Figura 7.1, só os dois primeiros atingiram mais de 

metade no percentual de pontuação, com 57%, pois nestes dois critérios já existe algum domínio sobre os 

itens de controlo a serem acompanhados e alguma definição dos procedimentos padrão necessários à 

manutenção dos resultados. Já o terceiro critério atingiu somente 37%, mostrando que ainda falta estabelecer 

metas sobre os itens de controlo e estabelecer o método certo para atingir as metas propostas. Esta fase é 

equivalente ao estabelecimento da directriz de controlo, ou seja, o planeamento da qualidade. Geralmente 

esta fase é considerada o ponto fraco da maioria das organizações. No entanto, no DRA ela é a mais forte, 

principalmente por ser uma organização pública, onde os itens de controlo e procedimentos padrão são uma 

exigência do próprio governo. 

 
Figura 7.1: Pontuação, em Percentuais, Atingida nos Critérios 1, 2 e 3, Referentes ao P (Plano) do 
Ciclo PDCA. 
 
A análise dos critérios Gestão de Pessoas (5) e Processos (6), que se referem ao D (Execução) do ciclo 

PDCA, mostraram, conforme a Figura 7.2, que o critério 5 teve uma pontuação muito baixa, atingindo 

somente 13% da pontuação, o que se justifica pela falta de formação para os executantes, sendo este 

considerado um ponto fraco da instituição. Já o critério 6 teve uma pontuação melhor, atingindo 51% da 

pontuação, justificando-se esta pontuação até mesmo por tratar-se de uma instituição pública, sendo que a 

execução das tarefas, na sua maioria, tem que ter um procedimento padrão, pois é periódicamente auditada 

pelos órgãos do governo. Este critério tem muito a melhorar, mas, mesmo assim, por ter atingido um 

percentual superior a 50% da pontuação, é considerado um dos pontos fortes da instituição. 
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Figura 7.2: Pontuação Atingida, em Percentuais, nos Critérios 5 e 6, Referentes ao D (Execução) do 
Ciclo PDCA. 
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O critério Resultados (7), como mostra a Figura 7.3, referente ao C (Controlo) do ciclo PDCA, embora tenha 

obtido uma pontuação melhor, apresentando 51%, ainda tem muito a melhorar. 

 
Figura 7.3: Pontuação Atingida, em Percentual, no Critério 7, Referente ao C (Controlo) do Ciclo 
PDCA. 
 
Finalizando, o critério Informação e Conhecimento (4), referente ao A (Acção Correctiva) do ciclo PDCA, 

mostra uma pontuação muito baixa, conforme mostra a Figura 7.4, atingindo somente 30% da pontuação, 

sendo este considerado um dos pontos fracos da instituição. Nesta etapa, a Alta Administração deverá actuar 

para corrigir os desvios definitivamente, de tal modo que comprometa o processo de qualidade da instituição. 

 
Figura 7.4: Pontuação Atingida, em Percentual, no Critério 4, Referente ao A (Acção Correctiva) do 
Ciclo PDCA. 
 

7.4 Oportunidades de Melhoria 

As oportunidades de melhoria mencionadas em cada critério são respostas às lacunas observadas nos relatos 

das práticas de gestão em relação ao atendimento das exigências do item avaliado, quanto à adequação, 

exemplaridade e continuidade nos itens de método/aplicação e a lacunas na relevância, desempenho ou 

tendência nos itens de resultados, ou ainda ausência de resultados relevantes. Após a análise dos resultados, 

são expostas recomendações para a melhoria do processo de qualidade da instituição, por critério. 

7.4.1 Liderança 

Tipicamente, aqui devem ser realizadas acções que caracterizem melhor a liderança da Alta Administração 

em prol da Qualidade, tais como: 
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 Reestruturar o sistema de liderança, tornando-o mais flexível e ágil; 
 Desenvolver acções e procedimentos que demonstrem o comprometimento com os aspectos éticos e 

ecológicos; 
 Estabelecer padrões de trabalho; 
 Elaborar o Planeamento Estratégico do Departamento, em alinhamento com os objectivos 

estratégicos da UFPel; 
 Formular estratégias com a Alta Administração, com a participação de todos os segmentos do DRA, 

de forma a atender as suas necessidades específicas e 
 Capacitar os utilizadores do Sistema Académico. 

7.4.2 Estratégias e Planos 

 Definir indicadores para as metas; 
 Efectuar a relação e correlação dos indicadores e 
 Fazer benchmarking com outras universidades públicas brasileiras quanto a indicadores. 

7.4.3 Cidadãos-Utilizadores 

 Determinar e classificar grupos de clientes actuais e potenciais; 
 Avaliar o grau de satisfação dos clientes internos e externos; 
 Normalizar os fluxos do processo de gestão das reclamações; 
 Definir padrões de atendimento e 
 Criar a PSTC – Pesquisa de Satisfação Total do Cliente, em forma de questionário e publicar o 

instrumento no sítio da Instituição, para atingir um maior número de pessoas. 

7.4.4 Informação 

 Reactivar o Sector de Segurança e Saúde no Trabalho. 
 Planear as actividades de rotina para a sustentabilidade do seu patamar evolutivo; 
 Completar a informatização do sistema académico; 
 Estruturar e sistematizar a gestão das informações comparativas necessárias; 
 Implementar um método estruturado de análise do pessoal para identificação do capital intelectual 

nos níveis estratégico e operacional e 
 Criar um sistema de protecção dos direitos de autor. 

7.4.5 Pessoas 

 Implementar um mecanismo para controlo da gestão dos processos finalísticos; 
 Criar uma forma de recolha das necessidades externas para definição dos padrões; 
 Criar oportunidades de concursos para aumentar o plantel de servidores efectivos e 
 Promover a formação dos servidores, voltada para o melhoramento dos processos institucionais, 

aquisição de novas tecnologias e ferramentas da qualidade. 

7.4.6 Processos 

 Procurar melhorar os processos finalísticos; 
 Definir os processos de apoio; 
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 Criar indicadores de desempenho para os fornecedores e 
 Definir mecanismos de recolha das necessidades e padrões. 

7.4.7 Resultados 

 Procurar a melhoria da tendência positiva nos resultados existentes e 
 Criar referenciais comparativos para todos os resultados. 

 

7.5 Conclusões e Recomendações 

O sector de serviços, ainda que pouco estudado, é um campo fértil para novas descobertas e 

desenvolvimentos na área da qualidade. Neste sector encontram-se as IES públicas e privadas, as quais, para 

acompanhar o desenvolvimento global, estão sendo levadas a pôr de lado técnicas conservadoras, para se 

espelhar em novos modelos de gestão. A presente dissertação teve por objectivo principal apresentar e 

discutir uma aplicação do PQSP no sector do ensino, a técnica que foi utilizada para realizar uma avaliação 

ao Departamento de Registos Académicos da UFPel. 

 
Apresentam-se de seguida, as limitações e as principais conclusões do trabalho e as recomendações em 

relação ao modelo proposto. 

7.5.1 Limitações da Pesquisa 

Apesar de todo o rigor aplicado nos procedimentos de pesquisa empregues, existem limitações neste trabalho. 

 
Inicialmente, é de destacar que, sendo adoptado o estudo de caso como metodologia, ele traz associadas as 

suas vantagens e desvantagens que devem ser consideradas para não invalidar o estudo. Um dos seus pontos 

fracos é, sem dúvida, a sua limitada capacidade de generalização. 

 
O presente estudo procurou averiguar como é que o modelo de avaliação do PQSP pode ser utilizado como 

suporte às estratégias organizacionais para a busca da excelência. Assim sendo, os seus resultados não 

permitem similaridades com outras organizações do sector educacional, uma vez que as mudanças ocorridas 

no período em análise são específicas daquele Departamento. 

 
Com relação ao modelo utilizado, pode-se dizer que, embora tenha sido aplicado dentro do máximo rigor e 

eficácia possíveis, o mesmo deve ser considerado como um passo a mais na geração do conhecimento sobre o 

tema. Outros modelos podem ser aplicados para aperfeiçoar e consolidar o apresentado. 

 
Outro ponto a ser destacado refere-se aos dados recolhidos através de entrevistas dos pesquisados, que nem 

sempre retrataram a realidade histórica da organização, pois em alguns momentos os entrevistados 

precisavam narrar factos acontecidos em outro período. Como as percepções mudam com o transcorrer do 

tempo, pode ter havido alguma distorção da realidade. 

 
Por fim, destaca-se o facto de o sector educacional público brasileiro, especificamente o de ensino superior, 

estar passando por momentos de turbulência e incertezas, decorrentes de uma série de factores conjunturais e 
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estruturais. Tais aspectos, em alguns momentos, facilitaram o trabalho, noutros, limitaram a acção, por falta 

de material sistematizado sobre o assunto. Ressalta-se, também, que a análise foi feita tomando-se apenas 

uma unidade da Universidade, tendo em vista a falta de recursos para se realizar um estudo qualitativo em 

toda a Instituição. As informações transcritas neste trabalho e que serviram de base para a análise crítica, 

devem ser consideradas observando-se estas limitações. 

7.5.2 Principais Conclusões 

A sociologia, conforme definido por Durkheim, parece ser bastante apropriada para a compreensão dos 

programas de qualidade, na medida em que eles podem ser vistos como uma crença e como um 

comportamento instituido pela colectividade. Também podem ser caracterizados como facto social, pois 

exercem sobre os indivíduos uma coerção exterior. Coerção sofrida tanto pela UFPel como pelas outras 

Universidades e pelos agentes públicos que estão sendo obrigados a ingressarem nos programas de qualidade, 

por pressões políticas. Esse aspecto coercitivo revela-se um paradoxo na lógica dos programas, pois todos 

eles se apresentam como de adesão voluntária. De facto, não existe qualquer mecanismo coercitivo legal, que 

obrigue as universidades públicas a lutarem pela certificação. 

 
A adopção de uma metodologia originariamente aplicada à àrea empresarial por Instituições de Ensino 

Superior, com a finalidade de apoiar a mudança ou o desenvolvimento dessas instituições, ainda encontra 

obstáculos. 

 
Procurando resgatar o objectivo geral deste trabalho, expressam-se, de seguida, alguns aspectos que foram 

identificados como intervenientes na adopção do PQSP, através da análise qualitativa da experiência objecto 

de estudo. 

 Liderança e comprometimento para com os resultados – O sucesso do desenvolvimento do PQSP 
está baseado na capacidade de comprometimento da administração superior (Reitor e Vice-Reitor) 
em desenvolver um sistema de gestão coerente com os valores institucionais e as orientações 
estratégicas, que estimule os responsáveis pelas funções de gestão e as demais pessoas a um 
propósito comum, comprometendo-se com os resultados. 

 Clareza na declaração de propósito comum – Todos devem ter noções claras sobre os objectivos e 
justificativas, sobre as dimensões do tempo, espaço e recursos para alcançar os objectivos e sobre 
como serão avaliados os processos desenvolvidos e os resultados alcançados. 

 Incorporação das boas práticas – Quem mais beneficia com as práticas durante o processo de 
avaliação do PQSP é a própria Universidade. Os procedimentos utilizados e as discussões, partes 
integrantes do sistema de gestão, contribuem para a aprendizagem institucional. A incorporação das 
boas práticas pode contribuir para a motivação dos envolvidos nos processos e para a inovação dos 
mesmos. 

 Conhecimento e motivação das pessoas – O “conhecimento” de uma instituição está relacionado 
com o conhecimento, capacidades e competências das pessoas que integram os seus quadros. As 
pessoas com capacidades, conhecimentos e experiências diferentes, quando participam em 
actividades de planeamento em conjunto, formam equipas com um desempenho formidável. 
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Considerando que as pessoas têm expectativas e necessidades diferentes, o desempenho do grupo 
melhora quando este dispõe de autonomia para alcançar os objectivos definidos. 

 Acompanhamento dos processos – Para acompanhar os processos-chave é necessário um sistema 
competente de informação sobre os públicos internos e potenciais, bem como um processo de 
comunicação eficaz para que a comunidade possa entender os objectivos, acompanhar as metas 
pretendidas e avaliar a colaboração do DRA nos resultados do desempenho institucional. 

7.5.3 Recomendações 

As recomendações a seguir sugerem na sua maioria, a continuidade deste trabalho. São elas: 

 Implementar o PSQP em todos os segmentos da UFPel; 
 Desenvolver a comunicação interna, favorecendo, assim, a Alta Administração pela oportunidade de 

conhecer, diariamente, a satisfação dos seus clientes; 
 Divulgar a influência de um sistema da Qualidade na gestão de uma instituição de ensino e 
 Desenvolver equipas de trabalho para que os clientes internos se sintam bem para executar o serviço 

com o objectivo de levantar dificuldades e suas soluções. 
 
As recomendações elencadas constituem um grande desafio, na medida em que os dirigentes e docentes 

exercitem entre si os conceitos que envolvem a implementação dos Sistemas da Qualidade. Isso certamente 

será o grande desafio a ser superado pelas Instituições Federais de Ensino Superior que pretendem marcar 

presença no século XXI. 

 

7.6 Sugestões de Trabalho Futuro 

Como não se considera esgotado o assunto, recomenda-se, para trabalhos futuros as seguintes possibilidades: 

 Verificar a aplicabilidade do PQSP em outros sectores da UFPel; 
 Verificar os resultados quantitativos (produtividade, por exemplo) das dimensões da proposta; 
 Comparar características do modelo do PQSP entre outras Instituições de Ensino e 
 Identificar efeitos da mudança cultural na implementação do PQSP em outras organizações. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Questionários para os alunos e ex-alunos da UFPel.  

QUESTIONÁRIO  

Instruções: Por favor responda cada questão exprimindo a sua posição pessoal. Agradecemos, 
antecipadamente suacolaboração na realização desse estudo, que tem por objetivo proceder a reuniãode 
informação para implementar uma gestão voltada a qualidade nos serviços prestados pelo Departamento de 
Registros Académicos. A sua colaboração constitui um factor importante para o êxito deste trabalho, por isso 
solicitamos-lhe o preenchimento deste questionário. Muito obrigada pela suacolaboração. 

1.Porque você procurou pelo Departamento de Registos Académicos? 

Solicitação de emissão de certificados Solicitação de dispensa de disciplinas 

Solicitação de atestado de notas Solicitação de revalidação de diplomas 

Atestado de matrícula Solicitação de aproveitamento de disciplinas

Solicitação de trancamento de matrícula Solicitação de trancamento de matrícula 
matrícula

Solicitação de histórico escolar Solicitação de readmissão 

Solicitação de emissão de conteúdo programático Ingresso como portador de título de graduação

Solicitação de certificado de conclusão de curso Solicitação de transferência transferência

Boletim de dese mpenho do processo seletivo Solicitação de Reopção 

Solicitação de alteração ou correção de nome Solicitação de reingresso 

Solicitação de matrículas Outros  
2- O que é mais importante para você ficar satisfeito com os serviços do Departamento de Registros 
Acadêmicos? 

 
selecione

a) O tempo de espera para ser atendido 

 
selecione

b) O tempo de espera para ser atendido no telefone                                     

 
selecione

c) O número de contatos necessários para a realização do serviço 

 
selecione

d) As etapas para conseguir o serviço serem claras e simples  

 
selecione

e) Facilidade para pagar as taxas cobradas 

 
selecione

f) O valor das taxas cobradas pelos serviços 

 
selecione

g) Facilidade para fazer reclamação quando necessário  

 
selecione

h) Os formulários e documentos serem fáceis de entender e preencher 

 
selecione

i) As informações na internet serem corretas e completas  



 
                                                                                                                                                                                       Anexos 

 

 
selecione

j) As informações na internet serem claras e simples  

 
selecione

k) Saber quais as etapas para conseguir  o serviço  

 
selecione

l) As placas de sinalização estarem  bem visíveis 
3- Vou citar novamente as características da pergunta anterior e peço que você dê uma nota de “0” a 
“5” para dizer o quanto está satisfeito com relação a:    

0
a) O tempo de espera para ser atendido  

0
g) Facilidade para fazer reclamação 

quando necessário 

0
b) O tempo de espera para ser atendido 

no telefone  
0

h) Os formulários e documentos serem 
fáceis de entender e preencher  

0
c) O número de contatos necessários para 

a realização do serviço 

0
i) As informações na internet serem 

corretas e completas 

0
d) As etapas para conseguir o serviço 

serem claras e simples 

0
j) As informações na internet serem 

claras e simples 

0
e) Facilidade para pagar as taxas 

cobradas  
0

k) Saber quais as etapas para conseguir  
o serviço 

0
f) O valor das taxas cobradas pelos 

serviços  
 

4- Para você ficar satisfeito com o atendimento dos funcionários do Departamento de Registos 
Académicos o que você acha que é:   

 
selecione

a) Os funcionários serem gentis, atenciosos e respeitosos  

 
selecione

b) Os funcionários darem explicações claras e simples  

 
selecione

c) Todas as pessoas serem tratadas igualmente (exceção de idosos e 
gestantes)  
5- Vou citar novamente as características da pergunta anterior e peço que você dê uma nota de “0” a 
“5” para dizer o quanto está satisfeito com relação a:    

0
a) Os funcionários serem gentis, atenciosos e respeitosos 

0
b) Os funcionários darem explicações claras e simples 

0
c) Todas as pessoas serem tratadas igualmente (exceção de idosos e gestantes)  

6- Você considera os dias e horários de atendimento do Departamento de Registos Académicos... 

selecione  
7- Você considera a localização do Departamento de Registos Académicos .... 

selecione   
8- Para você ficar satisfeito com o serviço prestado pelo  Departamento de Registos Académicos o(a) 
você acha que é:   

 
selecione

a) Ter certeza de que as informações fornecidas não serão usadas sem 
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sua permissão  

 
selecione

b) Ter certeza de que documentos originais serão devolvidos após o 
serviço  

 
selecione

c) Os documentos emitidos estarem corretos 

 
selecione

d) O serviço ser feito no tempo prometido

 
selecione

e) Os funcionários anotarem corretamente as informações 
9- Você tem acesso à internet? 

Não  
10- Assinale o grau de importância que atribuiria às informações que pudesse acessar via internet? 

 
selecione

a) Acesso, de modo privado, à ficha acadêmica com seu histórico e sua 
evolução  

 
selecione

b) Acesso de modo privado, ao resultado de suas notas  
11- Você teria alguma sugestão ou gostaria de fazer algum comentário para melhoria do serviço deste 
Departamento de Registos Académicos ?   

 
12- Tem alguma coisa no serviço do Departamento de Registos Académicos que você considera 
importante e que nós não foi mencionado neste questionário? 

 

 

Anexo 2 – Roteiro de Entrevista para os funionários do DRA 

1) Você considera seu Departamento “mais ou menos”independente das outras unidades da instituição? 

2) Quanto às outras unidades, você acredita que elas tenham importância para o seu trabalho, que elas 

precisam mais do seu trabalho que você delas, ou você as considera independentes? 

3) Os alunos, de um modo geral, reclamam de tudo. Qual o nível de aborrecimento que normalmente 

acontece na sua área? 

4) Os professores, de um modo geral, reclamam muito? Qual o nível de aborrecimento que normalmente 

acontece na sua área? 

5) Como você vê o tratamento das reclamações? Existe algum mecânismo institucionalizado para o 

tratamento de situações consideradas “problemas” ou cada um trata a seu modo? 

6) Os objectivos da instituição são claramente definidos? 

7) Qual a sua percepção a respeito do comprometimento dos seus colegas de trabalharem para que os 

objectivos sejam alcançados? 
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8). Existem reuniões entre diferentes departamentos? E de diferentes níveis hierarquicos? Como são 

avaliadas? 

9). A instituição tem tentado experiências novas, do tipo de que não se sabe se vai dar certo ou sua tendência 

é de muita cautela, mais conservadorismo? 

10) No seu entender considerar os alunos como cliente é algo normal ou ameaçador? 

11) Existem algumas ferramentas e métodos de gestão da qualidade tipo: reuniões de análise crítica, análise 

de causa e efeito, gestão a vista do ciclo PDCA, fluxogramas etc.? 

12) Você seria capaz de sugerir um modelo de gestão diferente ou sugeriria mudanças e adaptações para o 

modelo em curso? 

13) Quem são os seus fornecedores? Que tipo de exigências há em relação a sua área com seus fornecedores? 

Por que? 

14) Você acredita que os resultados de sua área são considerados satisfatórios pela Alta Administração? 

Como você isso evidência? Como você se comporta diante dos resultados? 

15) O que você faria para o tratamento de infra-estrutura e do meio ambiente? 

16) Tente completar a frase com o máximo de informação possível. Para administrar um DRA de qualidade é 

necessário? 

 

Anexo 3 – Roteiro de Entrevista para os Professores 
1) Você considera seu Departamento “mais ou menos” independente do DRA da instituição? 

2) Quanto ao DRA, você acredita que ele tenha importância para o seu trabalho, que ele precisa mais do seu 

trabalho que você dele ou você, o considera independente? 

3) Os alunos, de um modo geral, reclamam de tudo. Qual o nível de aborrecimento que normalmente 

acontece na área em que depende de informações do DRA? 

4) Como você vê o tratamento das reclamações? Existem algum mecânismo institucionalizado para o 

tratamento de situações consideradas “problemas”ou cada um trata a seu modo? 

5) Os objectivos da instituição são claramente definidos? 

6) Qual a sua percepção a respeito do comprometimento dos seus colegas de trabalharem para que os 

objectivos sejam alcançados? 

7) Existem reuniões entre diferentes departamentos? E de diferentes níveis hierarquicos? Como são 

avaliadas? 

8) A instituição estabelece, semestralmente, a avaliação didática docente? Como você vê os resultados dessas 

avaliações? 

9) A instituição tem tentado experiências novas, do tipo de que não se sabe se vai dar certo ou sua tendência é 

de muita cautela, mais conservadorismo? 

10) No seu entender considerar os alunos como cliente é algo normal ou ameaçador? 

11) Você seria capaz de sugerir um modelo de gestão diferente para o DRA ou sugeriria mudanças e 

adaptações para o modelo em curso? 
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12) Você acredita que os resultados de sua área são considerados satisfatórios pela Alta Administração? 

Como isso é evidenciado? Como você se comporta diante dos resultados? 

13) O que você faria para o tratamento de infra-estrutura e do meio ambiente do DRA? 

14) Tente completar a frase com o máximo de informação possível. Para administrar um DRA de qualidade é 

necessário? 

 

Anexo 4 – Roteiro de Entrevista para os Fornecedores 
1) Você tem outro cliente ou só presta serviços ao DRA da UFPel? 

2) Você presta serviços a outros estabelecimentos de ensino e como considera o grau de exigência do DRA? 

(igual, maior ou igual). Quais as explicações que você daria para essa situação? 

3) Que aspectos você apontaria como um diferencial na relação comercial que há entre sua empresa e o DRA 

da UFPel? 

4) Como se dá a comunicação entre você a direcção do DRA?  

5) O que você diria da burocracia da instituição? 

6) Apresente considerações que você julga importante e que não foram abordas na entrevista.  

 

Anexo 5 – Roteiro de Entrevista para a Reitora 
1) Um sistema de gestão da qualidade nos padrões do PQSP para o DRA permite maior ou menor ingerência? 

Por que? 

2) Em se tratando de normalização técnica, o modelo adoptado para o DRA tem criado algum elemento 

inibidor para a liberdade de criação pretendida? Tem engessado ou limitado a criatividade? Explique. 

3) De que forma a Alta Administração tem demonstrado o seu comprometimento com o sistema de gestão da 

qualidade? 

4) Como a Alta Administração pode conhecer mudanças no desenvolvimento dos processos após a 

implementação do programa? 

5) A instituição tem promovido o trabalho em equipa? Como? Onde? 

6) Os clientes (externos e internos) tomam conhecimento dos sucessos ou fracassos da instituição? De que 

forma isso ocorre? 

7) Como a reitoria vê a aprendizagem e o comprometimento dos funcionários do DRA? 

8) A instituição tem promovido o trabalho em equipa? 

9) Que medidas podem ser indicadoras da visão sistémica da instituição (se é que existe)? 

10) Como é definida a política da qualidade? Como ela é difundida? 

11) De que forma os objectivos são definidos? Como são acompanhados? 

12) Que mecanismos são utilizados para diminuir resistências ao programa de gestão da qualidade? Ele foi 

imposto? Como vem ocorrendo a assimilação dos seus princípios? 
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Anexo 6 – Roteiro de Entrevista para o vice-reitor e para a Pró-Reitora  
1) No seu entender, as IES, de um modo geral, percebem mudanças no ambiente que as cercam ou são 

fechadas, conservadoras? 

2) Como você encara a flexibilidade permitida pela LDB para a abertura de novos cursos? Trata-se de uma 

ameaça para sua instituição? 

3) O que sua instituição tem feito para vencer a concorrência? 

4) Você acredita que o modelo de gestão interfere na aprendizagem? Por que? 

5) O que você tem feito para conciliar o modelo de gestão da qualidade com a proposta pedagógica? Há 

alguma técnica ou método para viabilizar a convivência entre ambos e que possa ser considerado eficaz? 

6) No seu entender, as pressões (mais comuns) dos estudantes são provocações que exigem pulso firme da 

direcção, como uma postura rígida para que a IE não perca a sua autoridade ou requer outro tipo de 

comportamento gestor? Explique. 

7) Como você considera a importação do modelo do PQSP para o campo da educação? 

8) Você acredita que tratar o aluno como “cliente” possa ser uma ameaça para a autoridade do professor? 

9) Existe algum mecanismo de comunicação com o cliente considerado um diferencial, se comparado a 

outras instituições? 

10) Como a instituição encara a reclamação dos clientes? Como se dá o tratamento dessas? 

11) Até que ponto, no seu modo de ver, os padrões do PQSP interferem em acções pedagógicas da 

instituição? 

12) Tente completar a frase com o máximo de informação possível. Para administrar um DRA de qualidade é 

necessário? 

 

Anexo 7 – Roteiro de Entrevista para a Directora do DRA 

1) Você considera o DRA “mais ou menos” independente dos outros departamentos da instituição? 

2) Você acredita que o DRA tenha importância para o trabalho dos outros departamentos da instituição e que 

eles precisam mais do trabalho do DRA do que ele deles? Você considera os departamentos independentes? 

3) Os alunos, de um modo geral, reclamam de tudo. Qual o nível de aborrecimento que normalmente 

acontece na área em que depende de informações do DRA? 

4) Quais as reclamações dos professores? Como são tratadas as reclamações? 

5) Como são tratadas as reclamações? Existem algum mecânismo institucionalizado para o tratamento de 

situações consideradas “problemas”ou cada um trata a seu modo? 

6) Os objectivos da instituição são claramente definidos? 

7) Qual a sua percepção a respeito do comprometimento dos seus colegas de trabalharem para que os 

objectivos sejam alcançados dentro do DRA? 

8) Existem reuniões entre diferentes serviços do DRA? E como são avaliadas? 

9) A instituição estabelece, semestralmente, a avaliação didática docente. Como você vê os resultados dessas 

avaliações? 
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10) A instituição tem tentado experiências novas, do tipo de que não se sabe se vai dar certo ou sua tendência 

é de muita cautela, mais conservadorismo? 

11) No seu entender considerar os alunos como cliente é algo normal ou ameaçador? 

12) Você seria capaz de sugerir um modelo de gestão diferente para o DRA ou sugeriria mudanças e 

adaptações para o modelo em curso? 

13) Você acredita que os resultados de sua área são considerados satisfatórios pela alta administração? Como 

isso evidência? Como você se comporta diante dos resultados? 

14) O que você faria para o tratamento de infra-estrutura e do meio ambiente do DRA? 

15) Tente completar a frase com o máximo de informação possível. Para administrar um DRA de qualidade é 

necessário? 
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